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Думка вільна, продажна
чи безглузда?
Myśl wolna, sprzedajna
czy głupia?

Увага, провокація!!!
Uwaga prowokacja!!!
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Акція під Арсеналом
Akcjа pod Arsenałem
26 березня харцери вшанували
68-у річницю найбільш вдалої
операції «Сірих шеренг».
26. marca harcerze uczcili 68. rocznicę najbardziej brawurowej akcji
Szarych Szeregów.
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Світ має право
на здоров´я
Prawo Świata
do zdrowia

Arek Gmurczyk, www.arekgmurczyk.pl

Минає рік після
Mija rok po
tragedii lotniczej авіакатастрофи
під Катинем
pod Katyniem
10
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kwietnia 2010 roku o godz. 8.41 czasu środkowoeuropejskiego miała miejsce katastrofa polskiego samolotu
wojskowego w Smoleńsku.

квітня 2010 року о 8.41 год. за середньоєвропейським
часом польський військовий літак потерпів катастрофу у Смоленську.

Zginęło w niej 96 osób: Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, ostatni Prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,
grupa parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych
oraz osoby towarzyszące, stanowiący
delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.
Mija rok od czasu okropnej tragedii
Polaków oraz całego świata. Do tej
pory ani eksperci, ani zwykli ludzie
nie znają przyczyn katastrofy: błąd pilotów samolotu, rozkazy kogoś z kierownictwa RP, czy rosyjscy pracownicy lotniska. Spróbujemy jeszcze raz
poszukać prawdy w polskich mediach.

У ній загинуло 96 осіб: Президент Республіки Польща Лех Качинський із дружиною, останній
Президент у вигнанні Ришард Качоровський, заступники маршалів
Сейму та Сенату, група парламентаріїв, керівники усіх видів Збройних сил РП, працівники канцелярії
Президента, духовенство, представники міністерств, державних
інституцій, ветеранських і суспільних організацій, супроводжуючі
особи, які складали польську делегацію на урочистостях, пов’язаних
із вшануванням 70-ої річниці Катинського злочину, а також екіпаж
літака. Минає рік жахливої трагедії для поляків та усього світу. Донині експерти та звичайні люди не
можуть дійти до висновку, що насправді призвело до цієї жахливої
катастрофи: помилка пілотів літака, накази когось із керівництва
РП на Ту-154 чи російські працівники аеродрому. Спробуймо ще
раз відшукати правду у польських
медіях.

Jak to było...
Zgodnie z planem lotu rejs miał
trwać 75 minut. Lot odbywał się na
wysokości 10 tys. m, z prędkością 800
km na godzinę. Zbliżywszy się do celu
podróży, rosyjskiego lotniska wojskowego Smoleńsk-Siewiernyj, maszyna
rozpoczęła manewr zniżania, po czym

okrążyła lotnisko na wysokości 500
m, by podejść do lądowania od strony
wschodniej kursem 259 stopni. Kilkadziesiąt minut wcześniej na lotnisku
Siewiernyj miały miejsce dwa incydenty lotnicze, z udziałem polskiego
samolotu Jak-40 i rosyjskiego samolotu
Ił-76MD. Naprowadzaniem samolotu
na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj kierowało czterech oficerów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej: płk gwardii Nikołaj Krasnokutski, ppłk Paweł
Plusnin (kierownik lotów), mjr Wiktor
Ryżenko (kierownik strefy lądowania,
obsługujący radar) i mjr W. W. Łubancew (pomocnik kierownika lotów). Tuż
przed katastrofą nad lotniskiem zalegała warstwa gęstej, szarawej mgły; wyżej
niebo było bezchmurne i świeciło słońce. Widzialność z minuty na minutę się
pogarszała, jednak mimo gęstej mgły
lotnisko nie zostało zamknięte.
W trakcie pracy grupy kierowania
lotami ppłk Plusnin podjął decyzję o
skierowaniu samolotu na lotnisko zapasowe z powodu złych warunków atmosferycznych, jednak ta decyzja ppłk.
Plusnina została anulowana przez płk.
Krasnokuckiego, który nakazał sprowadzić samolot do wysokości 100 m i wydał decyzję zezwalającą na próbne
podejście do lądowania.
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тис. метрів зі швидкістю 800 км/
год. Наблизившись до цілі мандрівки, російського військового аеродрому «Смоленськ-Сєвєрний»,
літак розпочав маневр зниження, після чого облетів летовище
на висоті 500 метрів, щоб підійти
на приземлення зі східного боку
курсом 259 градуси. Кільканадцять хвилин до цього на аеродромі
«Сєвєрний» трапилися два повітряні інциденти за участю польського літака Як-40 та російського
Іл-76МД. Авіаційне керівництво
літака на аеродромі «СмоленськСєвєрний» здійснювали чотири
офіцери Збройних сил Російської
Федерації: полковник Ніколай
Краснокутскій, підполковник Павєл Плюснін (керівник польотів),
майор Віктор Риженко (керівник
зони приземлення, оператор радара) і майор В.В. Любанцев (помічник керівника польотів). Безпосередньо перед катастрофою
над аеродромі заліг шар густого
сіруватого туману; вище ж небо
було безхмарним і світило сонце.
Видимість із кожною хвилиною
Як це було...
погіршувалася, однак, незважаючи
Згідно із планом польоту на густий туман, аеродром не був
рейс мав тривати 75 хвилин. зачиненим.
Політ проходив на висоті 10

7 квітня 1948 року було ратифіковано створення Всесвітньої
організації охорони здоров’я.
7 kwietnia 1948 roku ratyfikowano powstanie Światowej Organizacji Zdrowia.
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Волинські лікарі вивчали
польський досвід
Wołyńscy lekarze zapoznawali
się z polskim doświadczeniem

Група волинських лікарів з 24
по 26 березня відвідала ряд медичних закладів та урядових
установ у Любліні та Хелмі.
Grupa wołyńskich lekarzy od 24.
do 26. marca odwiedziła szereg
placówek medycznych i agencji
urzędowych w Lublinie i Chełmie.
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Погляд із примруженим
оком Олександра Ірванця
Spojrzenie o oku przymkniętym Oleksandra Irwańcia
Олександр Ірванець відвідав
Луцьк у рамках презентації
його найновішої антології
«Сатирикон-XXI»
Oleksandr Irwaneć odwiedził
Łuck w ramach prezentacji jego
najnowszej antologii «Satyrykon-XXI».

str.

10

2

Річниця

7 квітня 2011
(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

(Zakończenie. Początek na str.1)

Załoga wykonała próbne
podejście do lądowania do
tzw. wysokości podjęcia decyzji. Zezwalając załodze na
wykonanie trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego,
kontroler poinformował, aby
na wysokości decyzji być gotowym do odejścia na drugi
krąg.
Z zapisu rozmów załogi
samolotu wynika, że na wysokości 100 m pierwszy pilot
podjął decyzję o odejściu na
drugi krąg, a drugi pilot to potwierdził, jednak do manewru
odejścia na drugi krąg nie doszło i samolot w dalszym ciągu obniżał lot z nadmiernym
opadaniem. Rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy
(MAK), przypisał taki rozwój
wydarzeń błędom załogi wywołanym przez czynniki psychologiczne.
Załoga zwiększyła ciąg silników, by nabrać wysokości,
i przez pewien czas maszyna
leciała nisko nad ziemią, ścinając na trasie lotu wierzchołki drzew; pierwszy kontakt
z drzewami nastąpił w odległości 1050 m od progu pasa
startowego i 40–45 metrów na
lewo od jego osi.
Według raportu końcowego rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) z 12 stycznia 2011
roku, o godz. 8:41:00 czasu
polskiego, ok. 60 m na lewo
od osi pasa, samolot stracił
część lewego skrzydła o długości ok. 6,5 m w wyniku kolizji z brzozą o średnicy pnia
30–40 cm i po następnych
5–6 sekundach zderzył się z
ziemią w położeniu odwróconym; nastąpiło to, jak podano,
o godz. 8.41 czasu polskiego,
około 350–500 m od progu
pasa startowego, 150 m na
lewo od jego osi. Ppłk Plusnin
zeznał przed rosyjskimi śledczymi, że w chwili upadku samolotu usłyszał lekki wybuch
i podjął kilka bezskutecznych
prób wywołania maszyny. W
chwili katastrofy samolot rozpadł się na tysiące części różnych rozmiarów.

Możliwe powody
katastrofy
Katastrofa rządowego samolotu Tu-154 przypomina
katastrofę samolotu CASA
przed dwoma laty - uważa Tomasz Hypki, wydawca
"Skrzydlatej Polski" i sekretarz
Krajowej Rady Lotnictwa. Pogoda, podejście nie w osi
pasa, decyzja o lądowaniu
mimo braku wyposażenia lotniska w urządzenia do precyzyjnego lądowania - wymienia podobieństwa.
- Ta katastrofa jeden do
jednego przypomina katastrofę w Mirosławcu - uważa
Hypki. - Mówiło się wtedy,
że tyle zajmujących wysokie
stanowiska osób nie powinni
podróżować jednym samolotem. Wydaje się, że nikt nie
wyciągnął wniosków co do
szkolenia i procedur - dodał.
Zdaniem Hypkiego "mając
taki skład na pokładzie pilot,
otrzymawszy informacje o
złych warunkach w Smoleńsku, powinien był zawrócić
do Warszawy. - Chyba, żeby
Mińsk był przygotowany na
przewiezienie delegacji – zaznaczył.
Z raportu MAK wynika,
że wojskowy pilot leciał na
łeb na szyję, wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa,
narażając życie pasażerów i
swoje – podkreśla oburzony
pilot z 36. Specjalnego Pułku
Lotnictwa Transportowego. –

A naszej jednostce przypnie
się łatkę wariatów. Arek (kpt.
Arkadiusz Protasiuk, dowódca załogi Tu-154) był najspokojniejszym człowiekiem na
świecie, wyważonym. Nigdy
nie zrobił niczego przeciwko
procedurom.
- Mieli prawo podjąć próbę
podejścia do lądowania – dodaje jeden z oficerów 36. Pułku. – Zejść na wysokość decyzyjną, a wtedy, kiedy pilot
przekonuje się, że nie wyląduje, odchodzi znów do góry.
Byli poniżej tej wysokości, ale
rosyjski raport wciąż nie odpowiada na pytanie: dlaczego.

Śledztwo polskie
W Polsce śledztwo prokuratorskie w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura
wojskowa, a w późniejszym
okresie również prokuratury
cywilne.
29 kwietnia 2010 roku na
stronach internetowych Naczelnej Prokuratury Wojskowej opublikowano komunikat, z którego wynikało, że w
toku śledztwa prowadzonego
przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie
przyjęto następujące cztery
wstępne wersje śledcze co do
przyczyn katastrofy: usterki techniczne samolotu Tu154M/101, zachowanie (działanie lub zaniechanie) załogi
Tu-154M/101, zła organizacja i zabezpieczenie lotu, zachowanie osób trzecich (np.
zamach terrorystyczny). 1
kwietnia 2011 prokurator
generalny Andrzej Seremet
poinformował podczas konferencji prasowej, że prokuratura wojskowa nie znalazła
dowodów na to, by w czasie
lotu do Smoleńska doszło do
zamachu; wykluczono tezę
o działaniu osób trzecich w
kontekście katastrofy.
W grudniu 2010 roku Prokuratora Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w
sprawie niszczenia wraku Tu
-154M przez funkcjonariuszy
rosyjskich; jedną z podstaw
wniosku zawiadomienia o
przestępstwie był materiał
filmowy Telewizji Polskiej ze
Smoleńska, przedstawiający
cięcie wraku przez miejscowe
służby.
1 kwietnia 2011 roku poinformowano, że prokuratura wojskowa wyłączyła z
głównego śledztwa tzw. wątek
odpowiedzialności osób cywilnych za organizację lotu.
Śledztwo w tej sprawie zaczęła
prowadzić Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.
Katastrofę zaczęła badać
Komisja Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) powołana przez Ministerstwo
Obrony Narodowej, badająca
wypadki samolotów wojskowych, nieorzekająca o winie
i odpowiedzialności za katastrofę. 18 stycznia 2011 roku
KBWLLP ujawniła niektóre
materiały dotyczące katastrofy na konferencji prasowej w
kancelarii premiera, w tym
część nagrań z wieży w Smoleńsku.

Śledztwo rosyjskie
10 kwietnia 2010 roku premier Władimir Putin zatwierdził skład specjalnej komisji
rządowej do zbadania przyczyn katastrofy.
24 kwietnia 2010 roku
wiceprzewodniczący rosyjskiej komisji rządowej, wicepremier Siergiej Iwanow,
zadeklarował, że Rosja prze-

każe Polsce wszystkie dane
dotyczące katastrofy, a 7 lipca
2010 roku oświadczył, że Rosja przekazała stronie polskiej
wszystkie dostępne dokumenty dotyczące badań w sprawie
katastrofy.
15 stycznia 2011 roku poinformowano, że w związku
z zakończeniem prac Komisji
Technicznej MAK rosyjska
komisja rządowa zakończyła
prace i jej materiały przekazano do Komitetu Śledczego
Federacji Rosyjskiej, który
rozpoczął działalność również 15 stycznia 2011 roku
(powstał on z przekształcenia
Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej).
W czerwcu 2010 roku prokuratura rosyjska skierowała
do Polski wniosek o przesłuchanie rodzin ofiar, a także
osób, które odpowiadały za
organizację wizyty i przygotowywały samolot do lotu.
2 sierpnia 2010 roku prokuratura rosyjska skierowała do Polski dwa wnioski
prawne, zwracając się m.in.
o informacje o przebywaniu
postronnych osób w kokpicie samolotu, o odczyt zapisu rozmów w kokpicie przez
polskich biegłych i o wykaz
połączeń z pokładu maszyny
w chwili podchodzenia do lądowania.
10 kwietnia 2010 roku powstała wspólna komisja rosyjskiego Międzypaństwowego
Komitetu Lotniczego (MAK)
i rosyjskiego Ministerstwa
Obrony do zbadania przyczyn
katastrofy.
12 stycznia 2011 roku MAK
podczas konferencji prasowej
upublicznił końcową wersję
swojego raportu; tego samego
dnia raport został przekazany
stronie polskiej. Według tego
raportu bezpośrednią przyczyną katastrofy były:
- brak decyzji załogi o udaniu się na zapasowe miejsce
lądowania, pomimo że wielokrotnie i z różnych źródeł
była informowana o złych warunkach pogodowych panujących na lotnisku Siewiernyj w
Smoleńsku. Warunki meteorologiczne były zdecydowanie
gorsze niż minimalne pozwalające na lądowanie;
- zejście poniżej minimalnej wysokości nalotu (100m)
mimo braku kontaktu wzrokowego z naziemnymi punktami odniesienia;
- brak reakcji i wymaganych działań na kolejne
ostrzeżenia systemu TAWS;
- obecność w kokpicie maszyny dowódcy Sił Powietrznych RP, co w opinii psychologów i ekspertów lotniczych
wywierało presję psychiczną
na pilotów i podjęcie przez
nich decyzji lądowania "za
wszelką cenę" w warunkach
nieuzasadnionego ryzyka.
Po rozpoczęciu śledztwa
pojawiły się krytyczne głosy,
że rząd polski wyraził zgodę
na badanie katastrofy przez
stronę rosyjską na podstawie
Konwencji chicagowskiej z
1944 roku o lotnictwie cywilnym, a nie wspólnie przez
właściwe organy polskie i rosyjskie. Utworzono Ruch 10
Kwietnia, zainicjowany przez
kilka organizacji społecznych
i instytucji, domagający się
powołania międzynarodowej
komisji do zbadania przyczyn
katastrofy;
Stowarzyszenie
Rodzin Katyń 2010, skupiające część rodzin ofiar, zebrało
ponad 300 tys. podpisów pod
petycją w sprawie powołania
międzynarodowej komisji. 25
maja 2010 roku grupa rosyj-

Під час роботи групи керування польотами підполковник Плюснін прийняв
рішення про направлення
літака на запасне летовище
у зв’язку із поганими атмосферними умовами, однак
це рішення підполковника
Плюсніна було відхилене
полковником Краснокуцьким, котрий наказав знизити
літак до 100 метрів, потім видав команду, що дозволяє іти
на пробний підхід для приземлення.
Екіпаж виконав пробний
підхід для приземлення до
так званої висоти прийняття
рішень. Дозволяючи екіпажу
виконати третій поворот кругу навколо аеродрому, контролер поінформував, щоб на
висоті рішення бути готовим
до відходу на друге коло.
Із записів розмов екіпажу
літака виникає, що на висоті 100 метрів перший пілот
прийняв рішення про відхід на друге коло, а другий
пілот це підтвердив, однак
до маневру відходу на друге
коло так і не дійшло, літак
продовжував
інтенсивно
знижуватися.
Російський
міждержавний авіаційний
комітет (МАК) списав такий
розвиток подій на помилку
екіпажу психологічного характеру.
Екіпаж збільшив тягу
двигунів, щоб набрати висоту і протягом певного часу
літак летів низько над землею, стинаючи на своїй трасі
верхів’я дерев; перший контакт із деревами настав на
відстані 1050 метрів від порогу стартової смуги і 40-45
метрів ліворуч від її осі.
Згідно остаточного рапорту Міждержавного авіаційного комітету (МАК) від
12 січня 2011 року, о 8.41 за
польським часом, близько 60
метрів ліворуч від осі смуги,
літак втратив частину лівого
крила довжиною близько 6,5
метра у результаті зіткнення із березою із діаметром
пенька 30-40 см і після наступних 5-6 секунд ударився
у землю в вивернутому положенні. Це сталося о 8.41 год.
за польським часом близько
350-500 метрів від порогу
стартової смуги, 150 метрів
ліворуч від її осі. Підполковник Плюснін свідчив перед
російськими слідчими, що
під час падіння літака почув
легкий вибух і зробив кілька безрезультатних спроб
викликати на зв’язок літак.
У момент катастрофи літак
розлетівся на тисячі частин
різного розміру.

Можливі причини
катастрофи
«Катастрофа урядового літака Ту-154 нагадує катастрофу літака CASA двома роками раніше», - вважає Томаш
Хипкі, видавець «Крилатої
Польщі» і секретар Національної ради польотів, перераховуючи схожі причини, –
погода, підхід не в осі смуги,
рішення про приземлення
незважаючи на відсутність
обладнання аеродрому спеціалізованими пристроями».
«Та катастрофа з точністю один до одного нагадує
катастрофу у Мірославці,
- вважає Хипкі. – Тоді говорилося, що стільки високопосадовців не повинні подорожувати одним літаком.
Здається, ніхто не зробив
висновки щодо навчання і
процедур».
На думку Хипкі, «маючи
таку делегацію на борту, пі-

лот, отримавши інформацію
про погані умови в Смоленську, повинен був повернутися до Варшави. – Хіба що
Мінськ був би готовим на
приземлення».
«Із рапорту МАК виникає,
що військовий пілот летів
стрімголов, незважаючи на
правила безпеки, наражаючи життя пасажирів та своє
власне, - підкреслює обурений пілот із 36-го Спеціалізованого полку транспортних польотів. – І нашому
підрозділу приклеїться печатка божевільних. Арек (капітан Аркадіуш Протасюк,
керівник екіпажу Ту-154) був
найспокійнішою, найбільш
виваженою людиною на світі. Ніколи не чинив усупереч
процедурам». «Мали право
пробувати підійти на приземлення, – додає один із
офіцерів 36-го полку. – Знизитися на висоту прийняття
рішень, а тоді, коли пілот переконається, що не приземлиться, повернутися вгору.
Були нижче тієї висоти, але
російський рапорт надалі
не відповідає на запитання:
«Чому?»».

Польське слідство
У Польщі прокурорське
слідство у справі катастрофи
вела військова прокуратура,
а згодом – також цивільні
прокуратури.
29 квітня 2010 року на
Інтернет-сторінці Генеральної військової прокуратури
опубліковано повідомлення,
з якого виникало, що під час
веденого Окружною військовою прокуратурою у Варшаві слідства встановлено чотири попередні слідчі версії
щодо причин катастрофи:
технічні неполадки літака
Ту-154M/101, поведінка (дії
чи халатність) екіпажу Ту154M/101, погана організація i забезпечення польоту,
дія третіх осіб (наприклад,
терористичний замах). 1
квітня 2011 року Генеральний прокурор Анджей Серемет під час прес-конференції
повідомив, що військова
прокуратура не знайшла
доказів того, що під час польоту до Смоленська було
вчинено замах; виключено
припущення про дію третіх
осіб у контексті катастрофи.
У грудні 2010 року Окружна прокуратура у Варшаві
розпочала слідство у справі
нищення уламків Ту-154M
російськими службовцями;
однією із основ такого висновку про злочин був відеоматеріал Польського телебачення зі Смоленська, на
якому місцеві служби різали
уламки.
1 квітня 2011 року повідомлено, що військова
прокуратура виключила із
головного слідства питання
відповідальності цивільних
осіб за організацію польоту.
Слідство у цій справі розпочала вести Окружна прокуратура Варшава-Прага.
Катастрофу
розпочала
досліджувати Комісія досліджень авіакатастроф державної авіації (KBWLLP),
сформована Міністерством
національної
оборони,
що досліджуватиме аварії
військових літаків і не виноситиме покарань, не покладатиме відповідальності за катастрофу. 18 січня
2011 року Комісія надала
деякі матеріали, що стосуються катастрофи, на пресконференції у канцелярії
Прем’єр-міністра, у тому

числі частину записів із башти у Смоленську.

Російське слідство
10 квітня 2010 року
Прем’єр-міністр Росії Владімір Путін затвердив склад
спеціальної урядової комісії
для з’ясування причин катастрофи.
24 квітня 2010 року заступник Голови російської
урядової
комісії,
Віцепрем’єр-міністр Сергій Іванов заявив, що Росія передасть Польщі усі дані, які
стосуються катастрофи, а 7
липня 2010 року оголосив,
що Росія вже передала польській стороні усі доступні
документи відносно експертиз у справі аварії.
15 січня 2011 року поінформовано, що у зв’язку із
закінченням роботи технічної комісії МАК російська
урядова комісія закінчила
роботу і її матеріали передано до Слідчого комітету Російської Федерації, що також
розпочав діяльність 15 січня
2011 року (з’явився після реформування Слідчого комітету Генеральної прокуратури Російської Федерації).
У червні 2010 року російська прокуратура направила
у Польщу запит про допит
сімей жертв, а також осіб,
котрі відповідали за організацію візиту і готували літак
до польоту.
2 серпня 2010 року російська прокуратура направила у Польщу два юридичні
запити, звертаючись, між
іншим, за інформацією про
перебування сторонніх осіб
у кабіні літака, про розшифрування записів розмов у кабіні польськими експертами
і надання розмов із борту
літака під час заходу на посадку.
10 квітня 2010 року
з’явилася вільна комісія
Міждержавного авіаційного
комітету (МАК) і російського Міністерства оборони для
з’ясування причин катастрофи.
12 січня 2011 року МАК
під час прес-конференції
оприлюднив остаточну версію свого рапорту, того ж
дня цей рапорт було передано польській стороні. Згідно
із ним безпосередніми причинами катастрофи були:
- відсутність рішення екіпажу про переміщення на
запасне місце посадки, незважаючи на достатню інформацію із різних джерел
про погані погодні умови,
що панували на аеродромі
«Сєвєрний» у Смоленську.
Метеорологічні умови були
набагато гіршими, аніж мінімально допустимі, при яких
дозволено посадку;
- сходження нижче висоти 100 м, незважаючи на відсутність зорового контакту
із наземними пунктами;
- відсутність реакції і необхідних дій на чергові застереження системи TAWS;
- присутність у кабіні літака керівника Повітряних
сил РП, що, згідно висновків
авіаційних психологів та експертів, призводило до психологічного тиску на пілотів
і їх рішення приземлитися
«будь якою ціною» в умовах
неаргументованого ризику.
Після початку слідства
з’явилися критичні зауваження, що польський уряд
висловив згоду на дослідження катастрофи російською стороною на основі
Чиказької конвенції від 1944
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skich dysydentów, w tym Władimir Bukowski
i Natalia Gorbaniewska, wyraziła zaniepokojenie przebiegiem śledztwa. W dniach 10–12
kwietnia 2010 roku czterej żołnierze rosyjskich Sił Powietrznych z lotniska Siewiernyj
dokonali kradzieży pieniędzy z konta jednej
z ofiar, Andrzeja Przewoźnika, posługując
się jego kartami bankowymi znalezionymi na
miejscu katastrofy. Zostali oni postawieni w
stan oskarżenia i przyznali się do winy; odrębne śledztwa w tej sprawie prowadziły prokuratura polska i rosyjska przy współpracy polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Ponadto rodziny ofiar lub ich pełnomocnicy
zgłaszali zaginięcie niektórych cennych przedmiotów. Rodzina Janusza Kochanowskiego
zwróciła uwagę na zaginięcie telefonu komórkowego (oddano jej jednak inne przedmioty,
np. wizytówki). Pełnomocnik rodziny
Szczygłów wskazał,
że rodzinie nie zwrócono cennego zegarka Longines należącego do Aleksandra
Szczygły (zachowały
się natomiast m.in.
paszport i klucze).
Hipoteza zamachu była jednym z
wątków śledczych
badanych
przez
polską prokuraturę
wojskową; w próbkach pochodzących
z miejsca katastrofy nie stwierdzono
obecności bojowych
środków trujących,
materiałów wybuchowych i radioaktywności. Chociaż
polscy śledczy wykluczyli możliwość
zamachu przy użyciu
broni konwencjonalnej, nie zrezygnowali z badania wersji
śledczej o działaniu
osób trzecich; analizowali m.in. możliwość
wywołania
zakłóceń w pracy samolotu przy użyciu
nowoczesnych urządzeń technicznych.
1 kwietnia 2011 roku
poinformowano, że
polscy śledczy zakończyli
badanie
hipotezy zamachu,
mondomix.com
nie znajdując na to
dowodów.

narodową, a wyrazy ubolewania oraz kondolencje zostały przesłane przez wiele państw
świata i organizacji międzynarodowych. Ofiary uczczono także minutą ciszy podczas rozgrywek sportowych.
Reakcje przywódców i społeczeństwa rosyjskiego na katastrofę wywołały dyskusje na temat przyszłości stosunków polsko-rosyjskich.
Na terenie Polski i poza jej granicami powstały pomniki i tablice pamiątkowe upamiętniające ofiary katastrofy; w wielu miastach
i miejscowościach posadzono dęby pamięci
poświęcone ofiarom.
W Polsce i poza jej granicami powstały
filmy dokumentalne poświęcone katastrofie
("Solidarni 2010", "Brief uit Polen" ("List z
Polski"), "Mgła"), a także książki na ten temat,
niekiedy wzbudzające kontrowersje.

Reakcje po tragedii w Polsce oraz
świecie

P.S. ZBRODNIA KATYŃSKA

Po ukazaniu się pierwszych wiadomości o
katastrofie przed Pałacem Prezydenckim w
Warszawie zgromadziły się tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, opuszczono do połowy flagę przed pałacem prezydenckim, odmawiano modlitwy; w wielu
miastach rozpoczęły się msze w intencji ofiar
katastrofy. W dniach 10-18 kwietnia w Polsce
obowiązywała żałoba narodowa; w jej czasie
w przeszło 60 polskich miastach odbyły się
marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy,
niekiedy wiążące się z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył
się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyło
przeszło 150 tys. osób; uroczystość oglądało w
telewizji ponad 13 milionów widzów. W wyniku katastrofy powstały nowe organizacje i
inicjatywy społeczne.
Po katastrofie 23 państwa ogłosiły żałobę

Decyzja o wymordowaniu ponad 20 tys.
więzionych Polaków zapadła 5 marca 1940 r.
Decyzję o dokonaniu zbrodni podjęło Biuro
Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików)
na wniosek Ławrentija Berii. Jeńcy zostali
grupowo uznani za winnych dywersji, szpiegostwa i kontrrewolucji. Pod wyrokiem śmierci dla kilkunastu tysięcy Polaków podpisał się
Józef Stalin, Michaił Kalinin, Anastas Mikojan, Wiaczesław Mołotow i Kliment Woroszyłow.
Niecałe trzy tygodnie później Beria wydał
rozkaz o „rozładowaniu” więzień w Baranowiczach, Brześciu, Drohobyczu, Lwowie, Łucku,
Pińsku, Równem, Stanisławowie, Tarnopolu,
Wilejce i kilku innych więzieniach, co faktycznie oznaczało wyrok śmierci dla tysięcy więzionych Polaków.
MW

року про цивільну авіацію, а не спільними
зусиллями польських та російських органів.
Створено «Рух 10 квітня», ініційований кількома суспільними організаціями та інституціями, який вимагав створення міжнародної
комісії для дослідження причин катастрофи. Товариство сімей «Катинь-2010», що
об’єднав частину сімей жертв, зібрало понад 300 тисяч підписів під петицією у справі створення міжнародної комісії. 25 травня
2010 року група російських дисидентів, у
тому числі Владімір Буковський і Наталія
Горбанєвська висловили занепокоєння ходом слідства. 10-12 квітня 2010 року чотири
солдати російських Повітряних сил із аеропорту «Сєвєрний» скоїли крадіжку грошей із
рахунку одної із жертв, Анджея Пшевозьніка, використовуючи його банківські картки,

нули розвивати слідчу версію про діяльність
третіх осіб. Аналізували можливість провокування помилок у роботі літака при використанні сучасних технічних пристроїв. 1
квітня 2011 року заявили, що польські слідчі
закінчили дослідження гіпотези про замах,
не знайшовши підтверджень.

Реакції після трагедії
у Польщі та світі

Після оприлюднення перших інформацій про катастрофу перед Президентським
палацом у Варшаві зібралися натовпи людей. Покладали квіти і вінки, запалювали
лампадки, приспускали прапори перед спорудою, молилися. У багатьох містах розпочалися богослужіння за жертв катастрофи.
Протягом 10-18 квітня у
Польщі була оголошена
національна жалоба. У цей
час у 60 польських містах
пройшли марші пам’яті,
присвячені жертвам катастрофи, подекуди поєднані
із вшануванням 70-ої річниці Катинського злочину.
На похоронах Леха Качинського і його дружини Марії, що відбулися 18 квітня
у Кракові, взяли участь 150
тисяч осіб, урочистість
оглядало по телебаченню
понад 13 мільйонів глядачів. Після катастрофи
з’явилися нові організації
та суспільні ініціативи.
Після трагедії 23 країни оголосили національну
жалобу, а висловлені співчуття надсилалися багатьма державами світу і міжнародними організаціями.
Жертв вшановували також
хвилиною мовчання під
час спортивних змагань.
Реакції російських лідерів та суспільства на катастрофу викликали дискусії на тему майбутніх
російсько-польських відносин.
На території Польщі та
за її кордонами з’явилися
пам’ятники і пам’ятні таблиці жертвам катастрофи,
у багатьох містах і селах посаджено дуби пам’яті, присвячені жертвам.
У Польщі та за її межами вийшли документальні
фільми, присвячені катастрофі («Солідарні-2010»,
«Brief uit Polen» («Лист із
знайдені на місці катастрофи. Солдати були Польщі»), «Туман»), a також книжки на цю
обвинувачені і зізналися у скоєному. Само- тему, які, подекуди, викликали дискусії.
стійні слідства у цій справі вели польська
прокуратура і російська прокуратура при
P.S. КАТИНСЬКИЙ ЗЛОЧИН
співпраці із польською Аґенцією внутрішРішення про вбивство понад 20 тисяч
ньої безпеки. Окрім того, сім’ї жертв чи їхні
уповноважені оголошували про зникнен- ув’язнених поляків з’явилося 5 березня 1940
ня деяких цінних предметів. Сім’я Януша року. Скоєння злочину ухвалило політбюро
Кохановського звернула увагу на зникнен- Центрального комітету Всеросійської коня мобільного телефону (однак їй віддали муністичної партії (більшовиків) на вимогу
інші предмети, наприклад, візитні картки). Лаврентія Берії. Ув’язнені цілою групою були
Уповноважений представник сім’ї Щиглів визнані винними у диверсії, шпигунстві та
заявив, що їм не повернено коштовного го- контрреволюції. Під смертельним вироком
динника «Longines», який належав Алексан- для кільканадцяти тисяч поляків підписалися
дрові Щиглу (натомість, збереглися паспорт Йосиф Сталін, Міхаїл Калінін, Анастас Мікоян, В’ячеслав Молотов і Клімент Ворошилов.
і ключі).
За неповні три тижні після цього Берія наГіпотеза про замах була однією з версій
слідчих польської військової прокуратури. У казав «розрядити» в’язниці у Барановичах,
пробах, взятих із місця катастрофи, не вияв- Бресті, Дрогобичі, Львові, Луцьку, Пінську,
лено бойових отрутних речовин, вибухових Рівному, Станіславові, Тернополі, Вілейці та
і радіоактивних матеріалів. Хоча польські кількох інших, що фактично значило смерслідчі виключили можливість замаху із вико- тельний вирок для тисяч ув’язнених поляків.
ристанням конвенціональної зброї, не відкиВМ

– болюча рана польської
Katyń – boląca rana polskiej historii Катинь
історії
4. kwietnia w Bibliotece
Obwodowej w Równem miało miejsce spotkanie „Katyń
– boląca rana polskiej historii”.
W ramach spotkania wykład z
zakresu problematyki katyńskiej oraz wpisujących się w jej
kontekst historyczny wydarzeń
wygłosił Andrij Krupka. Materiał multimedialny z prezentacją dokumentów historycznych

oraz promocją filmu Katyń Andrzeja Wajdy przedstawiła Justyna Jancz. Spotkanie uświetniła wypowiedź Pana Witolda
Ilczaka, świadka uwięzienia i
transportu przez Sarny jesienią 1939 roku polskich oficerów. Spotkanie miało na celu
przybliżenie przede wszystkim
studentom najnowszej historii
Polski oraz wskazanie na po-

budki planowanej, a przerwanej blisko rok temu katastrofą
smoleńską wizyty Prezydenta
RP śp. Lecha Kaczyńskiego na
grobach w Katyniu.
Organizatorem spotkania
była Biblioteka Obwodowa w
Równem.
jj

4 квітня 2011 року у Рівненській державній обласній
бібліотеці відбулася зустріч
„Катинь – болюча рана польської історії”. У рамках заходу лекцію про катинську
проблематику та події, що
вписуються в її історичний
контекст, виголосив Андрій
Крупка.
Мультимедійний
матеріал із презентацією

історичних документів та
промоцією фільму „Катинь”
Анджея Вайди представила
Юстина Янч. Перед присутніми також виступив Вітольд
Ільчак, свідок ув'язнення і
перевезення через Сарни
польських офіцерів восени
1939 року. Зустріч мала на
меті наблизити новітню історію Польщі, в першу чергу,

студентам та з'ясувати причини запланованого візиту
Президента РП Леха Качинського до Катиня, який був
перерваний рік тому через
Смоленську катастрофу.
Організатором
зустрічі
виступила Рівненська державна обласна бібліотека.
jj
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Uwaga prowokacja!!!
Komu zależy na psuciu stosunków polsko-ukraińskich?
Увага, провокація!!!
Хто прагне зіпсувати польсько-українські взаємини?
Myśl wolna, sprzedajna czy głupia?

Mało znane pismo z Łucka o obiecującym
tytule Wilna Dumka (Вільна Думка – Wolna
Myśl) zaatakowało środowiska i osoby, działając
na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Jako
obiekt ataku wybrano Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – uczelnię będąca liderem
w kształceniu młodzieży z Ukrainy oraz Instytut
Europy Środkowo-Wschodniej z Lublina.
W artykule z 18 listopada 2010 roku, pod znamiennym tytułem: „Polski wywiad interesuje się
Wołyniem i Ukrainą?”, redaktor gazety „Wilna
Dumka” Iwan Poliszczuk – posądza te instytucje
o zakusy rozbicia Ukrainy. Miało by się to dokonać przy pomocy planowanego utworzenia Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego w Lublinie(!), a
póki co działania te wg autora artykułu, były prowadzone przez Europejskie Kolegium Polskich i
Ukraińskich Uniwersytetów i osób z nim związanych. Tezy artykułu są tak absurdalne, że wskazują na nagromadzenie pokładów wyraźnie złej
woli. Otóż, drogi czytelniku, było tak:
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kto
żyw, szczególnie ze wschodnich regionów Polski, wyjechał do Anglii. Dzieci, które jeszcze tam
pozostały na gwałt uczą się języka angielskiego, marząc o wyjeździe do „mglistego Albionu”
(określenie z artykułu) i USA. Na szczęście przewidujące władze RP, już na cztery lata przed tym
faktem, w roku 2000, utworzyły w Lublinie Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Celem tego spisku był drenaż młodych talentów z byłych republik ZSRS. Wezwani
„janczarzy” (znów określenie autora artykułu)
tłumnie przybyli do Lublina. Polakom było łatwiej niż kiedyś Turkom. Dzisiejszych janczarów
nie trzeba było brać w jasyr i wychowywać od
dziecka. Sami przyszli. I od razu raźno wzięli
się do roboty, to jest odbudowy polskiego imperium od morza do morza. Dla tych, co zechcieli
wrócić, wredni Polacy przygotowali kolejną zasadzkę – wydali im dyplomy polskich uczelni
według wzoru europejskiego, które na Ukrainie
wymagają nostryfikacji.
Wystarczy? Dosyć bredni? Artykuł zamieszczony na dwóch bitych szpaltach gazety „Wilna
Dumka” nie jest przeznaczony dla czytelnika, zorientowanego w temacie. Wydaje się, że jego celem jest stworzenie nieprzychylnej atmosfery do
wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, podejmowanych na Wołyniu. Być może jest też atakiem
przeciwko konkretnym wspólnym przedsięwzięciom i próbą
zdyskredytowania
jego realizatorów. Przy tym,
przeprowadzonym według
„najlepszych”
sowieckich
w z o r ó w.
Prawda czy
nie – zawsze
coś się przylepi. Chciałoby się też
zadać pytanie – komu
przeszkadza
nawiązanie
kont a któw
partnerskich między Uniwersytetem
w Łucku a
KUL-em,
co szeroko opisano
o
w artykulee
Iwana Pooliszczuka, w
stylu jakiego
go
próbka jest
est
powyżej.
W tym
m roku zaczęto realizować
izować szeroki
program współpracy pomiędzy tymi
uczelniami.
mi. Przygotowywany jest wspólny projekt, któryy ma być realizowany z funduszy unijnych.
Komuś to przeszkadza
przeszkadza.

Sowieckie archetypy –
stalinowskie myślenie

Думка вільна, продажна
чи безглузда?

Kilkadziesiąt naukowców z Łucka odbyło
staże na KUL-u. Niektórzy z tych „janczarów”
wymienieni są w artykule Iwana Poliszczuka z
imienia i nazwiska. Czy ktoś prowadzi ewidencję
ewentualnych zdrajców narodu? Czy nie było to
już przerabiane w latach 1933-1937 w ówczesnym ZSRS. Choć retoryka inna, duch taki sam.
Szczególnie obrzydliwe insynuacje wysuwa autor artykułu pod adresem osób zasłużonych i zaangażowanych w porozumienie polsko-ukraińskie:
prof. Mirosława Kalinowskiego z KUL-u, prof.
Jerzego Kłoczowskiego z lubelskiego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – laureata Nagrody
Pojednania Polsko-Ukraińskiego oraz prof. Włodzimierza Osadczego – dziś dyrektora Centrum
Ucrainicum w Lublinie. Ten ostatni, to według
Iwana Poliszczuka wyjątkowo wredny „janczar”,
który „na łamach Kuriera Galicyjskiego „papluży”
imiona bohaterów wyzwoleńczych zmagań – Stepana Banderę, Romana Szuchewycza i innych”.
„Większych falsyfikacji Osadczy dopuszcza się
tylko względem historii prawosławnej cerkwi” –
pisze Iwan Poliszczuk, nazywając Osadczego ukrainofobem. Szkalowany prof. Osadczy – to twórca
wielu inicjatyw polsko-ukraińskich, animator
upamiętnienia Wielkiego Głodu, hetmana Mazepy, hetmana Orlika, sojuszu Petlura-Piłsudski etc.
Widocznie Mazepa, Orlik, Wyhowski i Petlura nie
są dla pana Poliszczuka bohaterami. Cóż, każdy
ponoć ma sobie prawo ich wybrać. Mam dla pana
Poliszczuka złą wiadomość. Do grona „janczarów
i ukrainofobów” dołączył ostatnio Ambasador
Ukrainy w Warszawie – Markijan Malskyj, który
objął patronatem, organizowaną przez Włodzimierza Osadczego konferencję poświęconą 300-leciu pierwszej ukraińskiej konstytucji Filipa Orlika.
(Czytaj w jednym z ostatnich numerów KG. Lista
nowych ukrainofobów i janczarów – tamże).
Za plecami Iwana Poliszczuka stoi najprawdopodobniej niebezpieczny zleceniodawca.
Szarganie polskich uczelni i czołowych osób, zaangażowanych w pojednanie w przededniu wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza
w Warszawie, polskiej prezydencji w EU, EURO
2012 nie wygląda najlepiej. Czy nie kryje się za
tym jakaś zakrojona na szeroką skalę prowokacja?
W czasach stalinowskich artykuły w „gadzinówkach” inicjowały represje i nagonki. Komy
się śni widmo Stalina i zaburzenie europejskiego
kursu, realizowanego przez rząd ukraiński.

Маловідома газета з Луцька з багатообіцяючою назвою «Вільна думка» стала нападати на середовище та осіб, котрі виступають за польсько-українське поєднання.
Об’єктами своїх нападів вона вибрала Люблінський католицький університет імені
Іоанна Павла ІІ – виш, який чи не найактивніше займається освітою молоді з України,
а також Інститут Центрально-Східної Європи у Любліні.
У статті від 18 листопада 2010 року під
голосною назвою «Польська розвідка цікавиться Волинню і Україною?», редактор газети «Вільна думка» Іван Поліщук закидає
цим установам спробу руйнування України.
Мало би це відбуватися за допомогою запланованого створення Польсько-Українського
університету в Любліні (!), а поки що, на думку автора, воно велося Європейським колегіумом польських і українських університетів
та особами, котрі з ним пов’язані. Тези статті
настільки абсурдні, що свідчать про нагромадження покладів злої волі. Отож, дорогий
читачу, було так:
Після приєднання Польщі до Євросоюзу всі, хто лише міг, особливо зі східних регіонів Польщі, виїхали до Англії. Діти, які
там ще залишилися, притьмом приступили
до вивчення англійської, мріючи про виїзд до «туманного Альбіону» (вислів взятий
зі статті) і Сполучених Штатів. На щастя,
прозірлива влада РП вже за чотири роки до
цього факту, а саме у 2000 році, створила у
Любліні Європейський колегіум польських і
українських університетів. Метою такої змови стало «висотування» молодих талантів із
колишніх республік Радянського Союзу. Вибрані «яничари» (знову вислів автора статті)
численним натовпом прибули до Любліна.
Полякам було легше, ніж колись туркам.
Сьогоднішніх яничарів не було потреби забирати в ясир і виховувати з дитинства. Самі
прийшли. І відразу без зволікань взялися до
роботи, тобто до відбудови польської імперії
«від моря до моря». Для тих, хто захотів повернутися, “вредні поляки” приготували ще
одну засідку – видали їм дипломи польських
вишів європейського зразка, які на Україні
повинні пройти нострифікацію.
Цього достатньо? Вистачить маячні?
Стаття, розміщена на двох повних шпальтах
газети «Вільна думка», розрахована не на читачів, які орієнтуються у цій темі. Видається, що у ній поставлено мету викликати

Marcin ROMER
(Kurіer Galicyjski, nr 23-24, 2010 r.)

неприязнь щодо спільних польськоукраїнських ініціатив, які мали місце на
Волині. Можливо, це був виступ проти
конкретних спільних заходів і спроба скомпрометувати їх реалізаторів. При цьому зроблена за «найкращим» радянським взірцем.
Правда це чи ні – та завжди вдасться щось
очорнити. Хотілося би запитати, кому заважає налагодження партнерських стосунків
поміж університетом у Луцьку та ЛКУ, які
досить обширно описані в статті Івана Поліщука, стиль якого попередньо представлено.
У цьому році приступили до реалізації
широкої програми співробітництва поміж
цими закладами. Підготовлено спільний
проект, який має реалізовуватися при фінансовій підтримці ЄС. Комусь це заважає.

Радянські архетипи –
сталінське мислення
Декілька десятків науковців із Луцька
пройшло стажування у ЛКУ. Декотрі з цих
«яничарів» названі у статті Івана Поліщука
поіменно. Чи хтось веде реєстр можливих
зрадників народу? Чи ми вже це не проходили у 1933-1937 роках у тодішньому СРСР?
Риторика інша, однак у тому ж самому дусі.
Особливо огидні звинувачення автора статті, які він висуває проти заслужених осіб, котрі заангажовані у польськоукраїнське
порозуміння:
професора
Мірослава Каліновського з ЛКУ, професора
Єжи Клочовського з люблінського Інституту
Центрально-Східної Європи – лауреата Нагороди українсько-польського поєднання, а
також професора Володимира Осадчого – на
сьогодні директора центру «Ucrainicum» у
Любліні. Останній з перерахованих, на думку Івана Поліщука, – це особливо «вредний
яничар», котрий «на шпальтах газети «Kurier
Galicyjski» «паплюжить» імена героїв визвольного руху – Степана Бандери, Романа
Шухевича та інших». «До більшої фальсифікації Осадчий вдається лише в трактуванні
історії православної Церкви,» – стверджує
Іван Поліщук, називаючи Осадчого українофобом. Звинувачуваний професор Осадчий – це організатор багатьох українськопольських ініціатив, вшанування жертв
Голодомору, гетьмана Мазепи, гетьмана
Орлика, союзу Петлюра-Пілсудський і т.д.
Либонь, Мазепа, Орлик, Виговський і Петлюра для пана Поліщука не є героями. Ну
що ж, у цьому виборі вільному воля. У мене
для пана Поліщука погана звістка. До числа «яничарів» і «українофобів» недавно долучився посол України у Варшаві Маркіян
Мальський, під егідою котрого відбул
лася
організована Володимиром Осадч конференція, присвячена 300-річчю
чим
першої української Конституції Пилипа
О
Орлика.
(Детальніше можна прочитати
в одному з останніх чисел газети «Kurier
G
Galicyjski». Список нових українофобів і
я
яничарів – там само).
За плечима Івана Поліщука, швидше за
в
все,
стоїть прихований небезпечний зам
мовник.
Закиди проти польських вишів і
п
провідних
осіб, задіяних у поєднанні напер
редодні
візиту Президента України Віктора
Я
Януковича
до Варшави, польського голов
вування
в ЄС і ЄВРО-2012 виглядають щонайменше підозрілими. Чи не прихована за
цим якась запланована і широкомасштабна
провокація?
За часів Сталіна статті у «ґадзінувках» започатковували репресії і переслідування.
Кому не йметься повернути епоху сталінізму
і перешкодити європейському курсу, який
реалізується українським урядом?

*Ґадзінувка – принизлива польська
назва специфічного типу диверсійної
та продажної окупантам преси, яку
вважали одним із способів та методів
планового та деструктивного впливу
на погляди, політичну та ідейну позицію суспільства з метою знищення чи
послаблення устрою або національної
єдності.
Марцін РОМЕР
(Kurier Galicyjski, №23-24, 2010 р.)

Календар

Польська преса про Україну

Akcjа pod Arsenałem

Kijów dokonuje postępów w dążeniu do UE

26. marca bieżącego roku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Ukrainie uczcili na kominku 68. rocznicę najbardziej brawurowej akcji Szarych Szeregów (konspiracyjnego harcerstwa w czasie II wojny światowej) – akcję odbicia
z rąk gestapo swego przyjaciela Jana Bytnara. Do historii ta akcja przeszła pod
nazwą Akcji pod Arsenałem. Harcerze na kominku przypomnieli sylwetki głównych bohaterów akcji oraz obejrzeli film Akcja pod Arsenałem.
Harcerstwo polskie, prężnie rozwijające się
w czasie dwudziestolecia międzywojennego, po
kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 roku
przeszło do podziemia, kontynuując swoją pracę
w nowych, konspiracyjnych warunkach okupacji. Harcerze zajmowali się tzw. Małym Sabotażem – codziennym sabotowaniem niemieckiej
przestrzeni życiowej w Warszawie i dodawaniem
otuchy polskim mieszkańcom miasta. Polegało
to m. in.na zrywaniu flag ze swastykami, malowaniu na murach znaków Polski Walczącej,
wrzucaniu do kin, gdzie były wyświetlane niemieckie propagandowe filmy, specjalnych gazów, niszczeniu niemieckich tablic, które po 27.
września zasłaniały polskie pomniki itp. Kręgi
starszoharcerskie zostały z czasem włączone do
Wielkiej Dywersji, gdzie walczyły z bronią w ręku
jako specjalne oddziały dyspozycyjne KEDYWU
(kierownictwa dywersji) Armii Krajowej. Do ich
zadań należało m. in. wysadzanie pociągów z
transportami na front niemiecki, oswobadzanie
transportu ludzi do obozów koncentracyjnych,
napady na posterunki żandarmerii niemieckiej
oraz na rozkaz podziemnego sądu wykonywanie
wyroków śmierci na najgroźniejszych urzędników hitlerowskich (zamachy).
Akcja pod Arsenałem nie miała sobie równej
w czasie całej okupacji z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze była to napaść w biały dzień
w centrum Warszawy na konwój niemiecki,
przewożący więźniów katowanych w siedzibie
gestapo w Alei Szucha do więzienia na Pawiaku,
po drugie pobudki harcerzy, którzy skrupulatnie
zaplanowali całą akcję były pierwszego rzędu:
w imię braterstwa z maltretowanym na Szucha
kolegą.
Pamiętać trzeba, że Kedyw nie od razu zgodził
się na akcję – do tej pory bowiem nie uwalnianio
nawet doborowych dowódców Armii Krajowej.
Uległ prośbom Tadeusza Zawadzkiego Zośki,

znając go jako doskonałego taktyka.
Dowódcą akcji został Stanisław Broniewski
– Orsza, zaś mózgiem i sercem akcji, a równocześnie dowódcą grupy był właśnie Tadeusz
Zawadzki - Zośka, najbliższy przyjaciel Rudego.
W akcji udział wzięło 28 harcerzy z harcerskich
Grup Szturmowych, w tym Aleksy Dawidowski
- Alek, serdeczny kolega Zośki i Janka Bytnara
Rudego.
Akcja powiodła się. Oprócz Rudego uwolniono cały transport więźniów – 25 osób.
Rudego odbito, ale był tak skatowany przez
gestapo, że zmarł 30. marca, podobnie jak Alek,
który w czasie akcji został trafiony w brzuch i
zmarł za ran tego samego dnia, co Rudy. Z ran,
odniesionych w czasie akcji zmarł także Tadeusz
Krzyżewicz, a Huberta Lenka, ujętego w czasie
akcji, rozstrzelało gestapo. W odwecie za akcję
Niemcy następnego dnia rozstrzelali 140 więźniów Pawiaka.
Tadeusz Zawadzki zginął w kilka miesięcy
później w akcji napadu na posterunek żandarmerii niemieckiej w Sieczychach. Do końca wojny przeżyło jedynie jedenastu uczestników Akcji
pod Arsenałem. Dwóch z nich zakatowano po
wojnie w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa.
Jednakże te reperkusje nie zatarły śladu,
jaki pozostawiła sama akcja - podniosła morale wśród warszawiaków i rozeszła się głośnym
echem w okupowanej Warszawie.
O braterstwie i służbie, ideałom, w imię których odbijano Rudego traktuje najsłynniejsza
książka czasów okupacji (wydawana wówczas
konspiracyjnie) Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego.
Dziś jest ona lekturą obowiązkową w polskich
szkołach, a jej bohaterowie Rudy, Alek i Zośka
są ikonami polskiego harcerstwa i przykładem
prawdziwego oddania w przyjaźni.
jj

Акція під Арсеналом
26 березня нинішнього року харцери Товариства польського харцерства в
Україні вшанували 68-у річницю найбільш вдалої операції «Сірих шеренг»
(конспіраційне харцерство під час ІІ світової війни) – акцію визволення із
рук гестапо свого товариша Яна Битнара. В історію ця подія увійшла під
назвою Акція під Арсеналом. Перед пам’ятником харцери пригадали головних героїв цього подвигу та подивилися фільм «Акція під Арсеналом».
Польське харцерство, яке інтенсивно розвивалося у час двадцятирічного міжвоєнного
періоду, після капітуляції Варшави у вересні
1939 року перейшло у підземелля, продовжуючи свою роботу у нових, конспіраційних
умовах окупації. Харцери займалися так званим «малим саботажем» – щоденним підривом німецького життя у Варшаві та підбадьорюванням польських мешканців міста. Така
діяльність, наприклад, полягала у: зриванні
прапорів зі свастикою; зображенні на стінах
символів Воюючої Польщі; розповсюдженні в кінотеатрах, де транслювалися німецькі
пропагандистські фільми, спеціального газу;
нищенні німецьких таблиць, які з 27 вересня
вивішувалися на польських пам’ятках тощо.
Найвищі кола харцерів із часом долучилися
до Великої диверсії, коли воювали зі зброєю
в руках у складі спеціальних відділень «Кедиву» (керівництва диверсії) Армії Крайової.
До їхньої діяльності належало: підрив транспортних потягів, що йшли на німецький
фронт; звільнення людей із ешелонів, які
прямували у концентраційні табори; напад
на пости німецької жандармерії; виконання
смертельних вироків, згідно наказів підземного суду, над найгрізнішими гітлерівськими
чиновниками (замахи).
Акція під Арсеналом не мала рівних під
час усієї окупації принаймні з двох причин:
по-перше, це був напад серед білого дня у
центрі Варшави на німецький конвой, який
перевозив в’язнів, катованих у гестапо на
Алеях Шуха, до місця ув’язнення «Павяки»;
по-друге, це було спонуканням харцерів, котрі детально запланували усю першокласну
акцію: в ім’я братерства з другом, над котрим
знущалися на Алеях Шуха.
Необхідно пам’ятати, що Кедив не одразу погодився на акцію – до того часу не
звільнювали навіть провідних лідерів Армії
Крайової. Прохання Тадеуша Завадського
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(«Зоськи») були задоволені, оскільки він був
відомий як досконалий тактик.
Командиром операції став Станіслав Бронєвский («Орша»), а мозком і серцем акції,
одночасно керівником групи був саме Тадеуш Завадський («Зоська»), найближчий приятель «Рудого». В операції взяло участь 28
харцерів із харцерських Ударних груп, у тому
числі Алексій Давідовський («Алек»), щирий
друг «Зоськи» і Янки Битнара («Рудого»).
Акція вдалася. Окрім «Рудого» звільнили
усіх в’язнів – 25 осіб.
«Рудого» відбито, однак він був настільки
закатованим гестапівцями, що загинув 30
березня, як і «Алек», котрий під час операції
був поранений у живіт і помер від травм того
ж дня, що й «Рудий». Від смертельних ран,
отриманих під час операції, також помер
Тадеуш Кшижевіч, а Хуберта Лєнка, спійманого в момент акції, розстріляло гестапо. У
відповідь на операцію німці наступного дня
розстріляли 140 в’язнів у «Павяках».
Тадеуш Завадський загинув через кілька місяців пізніше під час нападу на пост
німецької жандармерії у Сєчихах. До кінця
війни дійшли лише одинадцять учасників
Акції під Арсеналом. Двоє із них були закатовані у казематах Служби безпеки.
Однак ці наслідки не стерли сліду, який
залишила сама акція, що підняла моральний
дух серед варшав’ян і розійшлася гучним
відлунням по окупованій Варшаві.
Про геройство і службу, ідеали, в ім’я яких
звільнено «Рудого», розповідає найвідоміша
книга часів окупації (видана тоді у конспірації) «Каміння на окопи» Александра Камінського.
Сьогодні – це книжка із обов’язкової програми у польських школах, а її герої «Рудий»,
«Алек» і «Зоська» – є прикладами польського
харцерства і відданої дружби.
jj

Ukraina dokonuje postępów w dążeniu do integracji z Unią Europejską; mam nadzieję, że
jeszcze w tym roku parafuje z Brukselą umowę stowarzyszeniową - oświadczył w piątek w Kijowie
polski eurodeputowany Paweł Zalewski (PO).
"Jest wyraźny postęp w negocjacjach, jeżeli chodzi o umowę o powołaniu strefy wolnego handlu,
a tak naprawdę jest ona esencją umowy o stowarzyszeniu Ukraina-UE" - powiedział Zalewski
w rozmowie z PAP. W ocenie eurodeputowanego Komisja Europejska wykazuje wyraźną wolę
zawarcia umowy stowarzyszeniowej.
Odpowiadając na pytanie, czy w rozmowach z Ukrainą zwraca uwagę na kwestie przestrzegania
przez Kijów wartości, którymi kieruje się UE, europoseł zaznaczył, iż jest to ważny element w
relacjach ze wszystkimi parterami Brukseli.
"Oczywiście obserwujemy wydarzenia dotyczące praw obywatelskich i demokracji na Ukrainie.
Są znaki zapytania w tym kontekście i przekazujemy je naszym partnerom ukraińskim" - zaznaczył.
Zalewski przybył do Kijowa na zaproszenie doradcy prezydenta Wiktora Janukowycza, byłego
premiera Ukrainy Anatolija Kinacha.
"Integracja europejska ma dla Ukrainy znaczenie podstawowe. Łączy się to nie tylko ze
stosunkami handlowymi, które mogą pogłębić się po zawarciu umowy o powołaniu strefy wolnego
handlu. Dla nas najważniejsze jest wprowadzenie na Ukrainie obowiązujących w UE standardów.
Nie możemy przegapić tej szansy" - oświadczył Kinach.
Polska Agencja Prasowa, 1 kwietnia 2011 roku

Київ робить поступ у прагненні до ЄС
«Україна робить поступ у прагненні інтегруватися із Європейським Союзом; маю надію,
що ще у нинішньому році буде підписано попередню угоду про асоційоване членство із
Брюсселем», – заявив у п’ятницю в Києві польський депутат Павел Залевскі (Громадянська
Платформа).
«Є відчутний поступ у переговорах, якщо йдеться про договір зі створення зони вільної
торгівлі, а насправді – це одна із частин договору про асоційоване членство України в ЄС»,
– сказав Залевскі у розмові із РАР. На думку євродепутата Європейська Комісія вказує на
виразну волю підписати договір про асоційоване членство.
Відповідаючи на запитання чи у розмовах із Україною звертається увага на проблему
дотримання Києвом цінностей, якими керується ЄС, депутат зазначив, що це важливий
елемент у відносинах із усіма партнерами Брюсселю.
«Звичайно, спостерігаємо за подіями, які стосуються громадянських прав і демократії в
Україні. Є знаки питання у цьому контексті і ставимо їх нашим українським партнерам», –
зазначив він.
Залевскі прибув до Києва на запрошення радника Президента Віктора Януковича, колишнього Прем’єр-міністра України Анатолія Кінаха.
«Європейська інтеграція має для України основне значення. Це пов’язане не лише з торгівельними стосунками, які можуть поглибитися після підписання договору про створення
зони вільної торгівлі. Для нас найважливішим є введення в Україні обов’язкових стандартів
ЄС. Не можемо проспати цього шансу», – зазначив Кінах.
Polska Agencja Prasowa, 1 квітня 2011 року

Rosyjska Flota Czarnomorska nie spłaca długów
Władze Sewastopola, na należącym do Ukrainy Krymie, zażądały od stacjonującej tu rosyjskiej
Floty Czarnomorskiej zwrotu ponad 20 milionów hrywien zadłużenia wobec miasta - oświadczyła
we wtorek wiceszefowa sewastopolskiej administracji miejskiej, Iryna Cokur.
Zadłużenie o równowartości ok. 7,1 mln złotych mają spłacić należące do floty przedsiębiorstwa,
które zajmują się jej obsługą.
Cokur poinformowała, że władze Sewastopola zamierzają zwrócić się w tej sprawie do
ministerstwa obrony Rosji.
W 2010 roku nowy prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zawarł z prezydentem Rosji Dmitrijem
Miedwiediewem porozumienie, którym przedłużono termin pobytu Floty Czarnomorskiej na
Krymie o 25 lat z możliwością dodatkowej prolongaty tego okresu o kolejne pięć lat, czyli do 2047
roku.
W zamian za to Ukraina dostała 30-procentową zniżkę na kupowany od Rosji gaz.
Gazeta.pl, 29 marca 2011 roku

Чорноморський флот Росії не сплачує борги
Влада Севастополя, що знаходиться в українському Кримі, зажадала від розміщеного тут
Чорноморського флоту сплату понад 20-мільйонного боргу у гривнях місту, – заявила у вівторок Заступник голови севастопольської міської адміністрації Ірина Цокур.
Борг, що дорівнює близько 7,1 млн. злотих, повинні сплатити підприємства, що займаються обслуговуванням флоту.
Цокур розповіла, що влада Севастополя має намір звернутися у цій справі до Міністерства оборони Росії.
У 2010 році новий Президент України Віктор Янукович уклав із Перзидентом Росії Дмитром Мєдвєдєвим договір, яким продовжив термін перебування Чорноморського флоту
у Криму на 25 років із можливістю додаткової пролонгації цього періоду на чергові п’ять
років, тобто до 2047 року. Взамін за це Україна отримала 30-відсоткову знижку на купівлю
російського газу.
Gazeta.pl, 29 березня 2011 року

Tymoszenko: "W parlamencie siedzą same wykidajły"
Była ukraińska premier w ostrych słowach ostrzegła Unię Europejską przed ukraińskimi
politykami, jeśli Bruksela zdecyduje się na wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą.
- Oni [UE - red.] nie wiedzą, kogo do siebie wpuszczają (...). Co zrobimy, gdy zniknie granica i
pojawi się ruch bezwizowy? Kto do nich pojedzie i w jakim celu, z jakimi wartościami? - mówiła
opozycyjna polityk w programie telewizyjnym.
Tymoszenko wyjaśniła, że jej obawy związane są przede wszystkim z ukraińskimi politykami.
- W parlamencie siedzą same wykidajły. Spójrzcie na nich, przecież to nie są deputowani.
Wszyscy mają złamane nosy (...). Większość swego czasu spędzają nie w parlamencie, a w
siłowniach i restauracjach - powiedziała była premier.
TVN24, 29 marca 2011 roku

Тимошенко: «У парламенті сидять одні викидали»
Колишня Прем’єр-міністр України гостро застерегла Європейський Союз перед українськими політиками, якщо Брюссель вирішить увести безвізовий рух із Україною.
- Вони [ЄС, – ред.] не знають кого пускають до себе (...). Що зробимо, коли зникне кордон
і з’явиться безвізовий рух? Хто до них поїде і з якою метою, з якими цінностями? – говорила
опозиціонерка у телевізійні програмі.
Тимошенко пояснила, що її побоювання передусім пов’язані із українськими політиками.
- У парламенті сидять одні викидали. Погляньте на них, це ж не депутати. Усі мають зламані носи (...). Більшість свого часу вони проводять не у парламенті, а у тренажерних залах
і ресторанах, – сказала колишня Прем’єр-міністр України.
TVN24, 29 березня 2011 року
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Prawo Świata do zdrowia
Світ має право на здоров´я
Już od 63 lat obchodzimy Światowy Dzień
Zdrowia. 7 kwietnia 1948 roku ratyfikowano
powstanie Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Organizacja, do której należą obecnie 193 kraje zajmuję
się ochroną zdrowia i działa w ramach ONZ.
Oprócz głównej siedziby mieszczącej się w Genewie, WHO posiada regionalne biura: w Brazzaville, Waszyngtonie, New Delhi, w Kopenhadze, Aleksandrii i Manili.
Ukraina i Polska są członkami WHO od
początku jej działalności, są również członkami Biura Regionalnego Światowej Organizacji
Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą
w Kopenhadze. Polskie biuro zostało utworzone
w lipcu 1992 roku. W tym samym roku również
Ukraina ponowiła swoje członkostwo i współpracę z WHO.
Opieka medyczna ludności świata, zwalczanie
epidemii chorób zakaźnych, rozwój współpracy
między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia,
ustalanie jakości żywności i norm składu lekarstw,
zmniejszenia śmiertelności niemowląt oraz walka
z AIDS są głównym zadaniem Organizacji.

Dofinansowanie WHO jest realizowane poprzez składki krajów członkowskich i dotacje
państwowe, organizacji pozarządowych, sektora
prywatnego i fundacji (Fundacja Billa i Melindy
Gates, Fundacja Rockefellera itp.) oraz innych
organizacji ONZ.
Finansowanie działalności WHO poprzez
podmioty przemysłu farmaceutycznego wywołało na świecie niejednoznaczne opinie. Zarzucono bowiem nieuzasadnione nagłośnienie
zagrożenia zachorowaniami na grypę A/H1N1
oraz niepotrzebne ogłaszanie pandemii. Zdaniem Rady Europy na tę decyzję miały wpływ
koncerny farmaceutyczne, które finansują badania i którym zależało na sprzedaży szczepionek.
Światowa opinia jest w tej sprawie podzielona. Warto zaznaczyć, że pandemia została formalnie ogłoszona i jeszcze się nie zakończyła.
Zdaniem epidemiologów jeszcze zbyt wcześnie
by mówić o odwołaniu pandemii - wirus A/
H1N1 jest obecny na całym świecie i przybiera
coraz nowe oblicza.
MW

Протягом вже 63 років відзначаємо Всесвітній день здоров´я. 7 квітня 1948 року було
ратифіковано створення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – WHO (World
Health Organization). Організація, до якої
належать 193 країни, займається охороною
здоров’я у рамах діяльності ООН. Головний
офіс ВООЗ розташований у Женеві, організація має також регіональні бюро: у Браззавілі,
Вашинґтоні, Н’ю Делі, Копенгагені, Александрії та Манілі.
Україна і Польща є членами ВООЗ від самого
початку її діяльності, також є членами Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров´я (WHO EURO) з офісом
у Копенгагені. Польське бюро було створене у
липні 1992 року. У цьому ж році Україна поновила своє членство та співпрацю з ВООЗ.
Організація ставить перед собою наступні завдання: медична опіка світового населення, боротьба з інфекційними епідеміями,
розвиток міждержавної здоровоохоронної
співпраці, стандартизація якості їжі і фармацевтичної продукції, боротьба із смертністю

новонароджених дітей та боротьба з поширенням СНІДу.
Джерело фінансування WHO складають:
внески країн-членів і державні дотації, а також фінансування позаурядовими організаціями, приватним сектором і фондами (Фонд
Біла і Мелінди Гейтс, Фонд Рокфеллера тощо)
та іншими організаціями ООН.
Фінансування діяльності ВООЗ суб’єктами
фармацевтичної промисловості викликало у
світі неоднозначні думки. Наприклад, робилися закиди про неаргументоване акцентування
уваги загрози захворювання на грип А/Н1N1
та непотрібне оголошення епідемії. На думку
Ради Європи на це рішення мали вплив фармацевтичні концерни, які фінансують дослідження і котрим залежало на продажі щеплень.
Світова думка у цій справі є розділеною.
Варто зазначити, що епідемія формально
була оголошена і досі не закінчилася. На думку епідеміологів, занадто рано говорити про
закінчення епідемії вірусу А/Н1N1, адже він
досі активний у цілому світі і набирає щораз
новий вигляд.
ВМ

Wołyńscy lekarze
Волинські лікарі
zapoznawali się z
вивчали польський
досвід
polskim doświadczeniem
Wraz z wieloma reformami, które rozpoczęły się w naszym kraju, ukraińska
społeczność oczekuje nie mniej ważnej „rewolucji” – w dziedzinie ochrony
zdrowia.
Teraz dużo się mówi o podniesieniu statusu zawodu lekarzy oraz o tym, jak uczynić medycynę dostępną dla wszystkich
i efektywnie działającą na rzecz
zdrowia obywateli. Dyskusja na
temat nowego modelu opieki
zdrowotnej na Ukrainie toczy
się nie tylko na poziomie urzędowym i naukowym. Aktywnie do niej dołączyli również
fachowcy, którzy dostarczają
Ukraińcom
bezpośrednich
usług zdrowotnych i opinia
których powinna być uważana
za istotną w podjęciu decyzji o
reformowaniu medycyny.
Temat ten jest także jednym
z najważniejszym podczas posiedzeń Koła Lekarzy, które od

ponad roku działa przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej. Do Koła należą lekarze reprezentujący wszystkie
instytucje medyczne centrum
obwodowego i prawie wszystkie
dziedziny medyczne. Prezesem
Koła Lekarzy jest doktor medycyny Leonid Pastryk. Jedno z
zadań ośrodka polega na wspieraniu współpracy polskich i
ukraińskich doktorów. Właśnie
to stało się powodem do zorganizowania wspólnego spotkania
lekarzy na terenie Polski. Celem
przedsięwzięcia było zapoznanie się z doświadczeniem polskich kolegów w przeprowadzeniu reformy medycznej.

Grupa wołyńskich lekarzy
od 24. do 26. marca bieżącego
roku na zaproszenie fundacji
„Pro Bono Futuro” odwiedziła
szereg placówek medycznych i
agencji urzędowych w Lublinie
i Chełmie. Program był bardzo
bogaty. Wśród instytucji, które
ukraińscy doktorzy odwiedzili
podczas wizyty, był Niezależny
Szpital Wojewódzki w Chełmie. Za ostatnie dziesięciolecie,
po przeprowadzeniu w Polsce
reformy systemu ochrony zdrowia, ta instytucja w niedużym
miasteczku stała się współczesnym szpitalem, odpowiadającym standardom europejskim.
Dwu- i trzyosobowe pokoje dla
chorych, nowoczesny sprzęt,

Поряд із багатьма реформами, які розпочалися в нашій державі, українське суспільство очікує на не менш важливу «революцію» – у галузі охорони здоров’я.
Зараз ведеться багато розмов про те, як зробити медицину загальнодоступною,
такою, що ефективно працюватиме на користь здоров’я
громадян, та підвищити статус професії лікаря. Обговорення нової моделі охорони
здоров’я в Україні ведеться
не лише на урядовому та науковому рівнях. Жвавий інтерес ця проблема викликала
і у фахівців, які безпосередньо надають медичні послуги
українцям і думка яких повинна бути досить вагомою
при прийнятті рішень щодо
реформування медицини.
Ця тема є також однією
з головних під час засідань

Кола лікарів, яке ось уже
більше року діє при Товаристві польської культури на
Волині ім. Еви Фелінської.
Тут об’єдналися лікарі, котрі
представляють усі медичні
заклади обласного центру та є
фахівцями майже в усіх галузях медицини. Очолює Коло
лікарів кандидат медичних
наук Леонід Пастрик. Одне із
завдань осередка – сприяння
співпраці між волинськими
та польськими лікарями. Саме
це стало відправною точкою
для проведення спільної зустрічі на території Польщі. Її
мета – ознайомлення з досвідом польських колег у впровадженні медичної реформи.

Група волинських лікарів
з 24 по 26 березня нинішнього року на запрошення
фундації „Pro Bono Futuro”
відвідала ряд медичних закладів та урядових установ у
Любліні та Хелмі. Програма
візиту була досить насиченою. Серед закладів, який
лікарі відвідали у рамках візиту, був Самостійний воєводський шпиталь у місті
Хелм. За останні десять років,
відколи у Польщі пройшла
реформа у системі охорони
здоров’я, цей заклад у невеликому місті став сучасною лікарнею, що відповідає
європейським стандартам.
Палати розраховані на одне-

Коло лікарів із Луцька у Ленчній (Польща)

Європейський формат
kompletne oprogramowanie. Oddziały
Kardiologii i Neurologii posiadają sale
specjalistyczne intensywnej opieki medycznej. Polacy nie zabierają ze sobą do
szpitala bandaży, strzykawek i leków,
a w razie potrzeby mają realną szansę otrzymać bezpłatne skierowanie do
specjalistycznego sanatorium. Również
lekarzom stworzono wszystkie warunki do pełnienia przez nich bezpłatnej
opieki lekarskiej. Dużo uwagi poświęcono także rehabilitacji pacjentów i ich
powrotowi do normalnego trybu życia.
Doktorzy odwiedzili również sanatorium leczniczo-kuracyjne w Nałęczowie, położonym w pobliżu Lublina. Dyrektor sanatorium ds. spraw leczniczych
Tomasz Kwiatkowski osobiście prowadził wycieczkę po leczniczych, kuracyjnych i rehabilitacyjnych ośrodkach
Nałęczowa. W miasteczku funkcjonuje
szpital kardiologiczny, który obsługuje
region o liczbie ludności 200 tys. Tutaj
udziela się natychmiastowej pomocy
pacjentom z ostrym zespołem wieńcowym i zawałem sercowym, comiesięcznie lekarze wypełniają do 150 wieńcografii przy pomocy balonoplastyku lub
stentowania naczyń wieńcowych. Okres
rehabilitacji pacjenci odbywają w lokalnym centrum rehabilitacyjnym dla
chorych na serce. Sanatorium specjalizuje się także w rehabilitacji chorych
ortopedycznych. Dobre wyniki leczenia
osiągnięto dzięki personelowi medycznemu o wysokim poziomie fachowym,
współczesnej fizjo- , hydro- i kinezoterapii. Ponadto Nałęczów dysponuje
własną wodą mineralną, bogatą w żelazo. Uzdrowisko jest znane nie tylko w
Polsce, na leczenie i kurację przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Unii Europejskiej,
są też pacjenci z Ukrainy.
Specyfika funkcjonowania systemu
zdrowia w Polsce i możliwości wzajemnej współpracy stały się tematem 3-godzinnego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Wacławem
Pękalskim i z Dyrektorem Departamentu
Opieki Zdrowotnej Zbigniewem Orłem,
którzy opowiedzieli o funkcjonowaniu
systemu ochrony zdrowia w Polsce.

wieków (XIII-XVI w.), nie zostało zrujnowane, a dzięki wielkiemu wsparciu
finansowemu UE przekształca się w
prawdziwą atrakcję turystyczną. Sam
Lublin w coraz większym stopniu dorasta do rangi najpiękniejszych miast Polski, gdzie jest dużo młodzieży, ponieważ
spomiędzy 350 tysięcy mieszkańców
miasta liczba studentów stanowi 100 tysięcy. Wśród nich są też przyszli lekarze.
Wołyńska delegacja odwiedziła również
jedną z największych uczelni lokalnych
– Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wizyta została zorganizowana przez dra
Jacka Szczota, który wykłada na tym
uniwersytecie.
Pozytywne wrażenia u wołyńskich
doktorów pozostawiły po sobie odwiedziny powiatowego szpitala w m. Łęczna województwa lubelskiego. Dyrektor
szpitala Piotr Rybak zapoznał lekarzy z
regulaminem szpitala, który funkcjonuje od 2008 roku. Szczególne zainteresowanie wywołało zapoznanie się z centrum oparzeń, obsługujące pacjentów
z traumami oparzeniowymi ze wschodniej części Polski.
Należy zauważyć, że polscy doktorzy darzą wielkim szacunkiem swoich
ukraińskich kolegów zawodowych, bo
mimo braku finansowania opieki zdrowotnej na Ukrainie, nasi lekarze są
wysoko wykwalifikowani i mają wielki
popyt za granicą. Dobrze by było, gdyby
ich kwalifikacja ceniona była również w
kraju oraz ich opinia została wzięta pod
uwagę i stała się znaczącym czynnikiem
reformy medycyny.
Koło Lekarzy przy Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej wyraża szczerą
wdzięczność Panu Doktorowi Jackowi Szczotowi, założycielowi fundacji
«Pro Bono Futurо» і Panu Andrzejowi
Strawie, członkowi zarządu Związku
Gmin Lubelszczyzny za wsparcie finansowe i pomoc osobistą w zorganizowaniu wizyty do Polski.
Łeonid PASTRYK, Switłana GORIACZEWA

три ліжка, найсучасніше обладнання,
повне забезпечення препаратами.
Кардіологічне та неврологічне відділення мають власні палати інтенсивної терапії. Поляки не приносять із
собою до лікарні бинти, шприци та
медикаменти, а в разі потреби мають
реальну можливість безкоштовно
отримати путівку до спеціалізованого санаторію. Водночас лікарі мають
усі умови для надання сучасної та
кваліфікованої безоплатної допомоги
населенню. Велика увага також приділяється реабілітації хворих та поверненню їх до повноцінного життя.
Відвідали лікарі і лікувальнооздоровчий санаторій у курортному
містечку Налєнчув, що знаходиться
неподалік Любліна. Директор санаторію у справах лікування Томаш Квятковський особисто провів екскурсію
лікувальними, оздоровчими та реабілітаційними центрами Наленчова.
У містечку функціонує кардіологічна
лікарня, яка обслуговує регіон з населенням у 200 тисяч мешканців. Тут
надають невідкладну допомогу пацієнтам із гострим коронарним синдромом та інфарктом, щомісячно лікарі
виконують до 150 коронарографій із
балонопластикою або стентуванням
вінцевих судин. Відновний період хворі мають можливість провести у місцевому реабілітаційному центрі для
кардіологічних пацієнтів. Санаторій
також спеціалізується на реабілітації
ортопедичних хворих. Хороші результати лікування досягнуто за рахунок
висококваліфікованого
медичного
персоналу, сучасним фізіо- , гідро- та
кінезотерапії, крім того є власна мінеральна вода, збагачена залізом. Курорт
відомий не лише у Польщі, на лікування та оздоровлення приїздять із усього
Євросоюзу, є пацієнти і з України.
Про особливості функціонування
системи охорони здоров’я у Польщі та
можливість взаємної співпраці йшлося
на 3-годинній зустрічі в маршалковсько-

Wprowadzenie
obowiązkowego
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
rozpoczęło się w 1991 roku. Kraj przeszedł bardzo trudną drogę, wprowadzając model medycyny ubezpieczeniowej.
Pewne trudności i problemy pozostają
do dziś. Jednak głównym czynnikiem
skutecznej reformy medycznej jest wystarczające finansowanie dziedziny medycznej (około 6% PKB) oraz stworzenie przejrzystych przepływów środków
do placówek medycznych. Niewątpliwie
istotne pozytywne zmiany zaszły w tym
w Polsce po jej przystąpieniu do Unii
Europejskiej.
Przystąpienie do UE stało się prawdziwym bodźcem rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki. Na przykład Stare Miasto w Lublinie ze swoją
unikalną architekturą, która sięga głębi

Понедiлок
11 квітня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 “Вертикаль влади” 1 ч.
06.35 “Вертикаль влади” 2 ч.
06.45 Православний
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд-преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Погода
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко бути
жінкою”
11.05 Погода
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Право на захист
12.40 Армія
13.00 Погода
13.05 Наша пісня
13.45 Погода
13.50 Т/с “Особисте щастя”

1серія (1)
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агросектор
15.30 Шустер-Live
17.40 Погода
17.50 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Концертна програма “Мамо, рідна і
кохана”
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Футбольний код
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 “Вертикаль влади”
1 ч.
00.30 Підсумки дайджест
00.35 “Вертикаль влади”
2 ч.
00.50 Корисні поради
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРШОГО КАНАЛУ!!!

7

7 квітня 2011

му управлінні з маршалком Вацлавом
Пенкальським та з директором департамену охорони здоров’я Збігнєвом Ожелом, які розповіли про функціонування
системи охорони здоров’я у Польщі.
Впровадження
обов’язкового
медичного страхування у Польщі
розпочалося ще у 1999 році. Країна пройшла досить нелегкий шлях,
впроваджуючи модель страхової медицини. Певні складності та проблеми залишаються і сьогодні. Та основні чинники успішно проведеної
медичної реформи – це достатнє фінансування медичної галузі (близько 6% ВВП) та встановлення прозорої системи надходження коштів до
лікувальних закладів. Безперечно,
значні позитивні зміни відбулися у
Польщі саме зі вступом до ЄС.
Вступ до ЄС став справжнім поштовхом та стимулом розвитку усіх
галузей народного господарства. Наприклад, старе місто в Любліні зі своєю неповторною архітектурою, яка
сягає у глибину віків (XIII-XVI ст.), не
занепало, а, завдяки великій фінансовій допомозі ЄС, перетворюється на
справжню туристичну родзинку. А
сам Люблін дедалі більше підтримує
статус одного з найкрасивіших міст
Польщі, де дуже багато молоді, адже
серед 350 тисяч населення 100 тисяч
– це студенти. Є серед них і майбутні
лікарі. Волинська делегація відвідала
один із найбільших місцевих навчальних закладів – Люблінський католицький університет. Візит відбувся завдяки сприянню доктора Яцека Щота,
котрий є викладачем цієї установи.
Позитивне враження залишилось
у волинських лікарів від перебування у районному шпиталі м. Ленчна
Люблінського воєводства. Директор
шпиталю Пьотр Рибак ознайомив
лікарів із роботою лікарні, яка була
здана в експлуатацію у 2008 році. Особливе враження викликало ознайомлення із опіковим центром лікарні,
який обслуговує пацієнтів з опіковою
травмою зі східної частини Польщі.
Хочеться також зазначити, що
польські лікарі з великою повагою
ставляться до своїх українських
колег, адже, незважаючи на недостатнє фінансування галузі охорони
здоров’я в Україні, наші фахівці кваліфіковані і затребувані за кордоном.
Добре було б, щоб їхня кваліфікація
цінувалася в Україні, а думка була
врахована та стала вагомим чинником у реформуванні медицини.
Коло лікарів при Товаристві польської культури на Волині ім. Еви Фелінської висловлює сердечну подяку
пану доктору Яцеку Щоту, засновнику фундації «Pro Bono Futurо» і пану
Анджею Страві, членові правління
спілки ґмін Люблінщини за фінансову підтримку та особисту допомогу у здійсненні візиту до Польщі.
Леонід ПАСТРИК, Світлана ГОРЯЧЕВА

СТБ
06.05, 01.40 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.35 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
09.20 “Танці з зірками”
12.10 “Танці з зірками.
Підсумки голосування”
12.55 “Битва екстрасенсів. Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Неймовірна
правда про зірок”
19.10 “Національне
талант-шоу “Танцюють
всі!-2”
21.35 “ВусоЛапоХвіст”
22.25 “Очна ставка.
Ванга”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”
(1)
00.25 Т/с “Клініка” (2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Повернення
“Святого Луки” (1)

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”

06.15, 10.15, 13.10, 17.15,
18.55, 23.50 “Погода на
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 00.20,
02.50, 04.20 “Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 14.10,
16.10, 17.50, 22.45 “Погода
в Україні”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
у світі”
15.20, 16.20 “Час інтерв’ю”
17.25, 04.40 “Територія
закону”
18.30, 23.40, 04.30 “Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 “Час новин”
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 “Час:
важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

TVP POLONIA
07.00 “Кава або чай?”
09.10 “Політика за чашкою
кави”.
09.25 “Тільки Каська”. Т/с.
09.55 “Кабаре на дивані”.
Розважальна програма.
10.50 Польський смак.
11.10, 04.30 “Кольори
щастя”. Т/с.
11.40 “Сто років служіння
суспільству”. Репортаж.
12.05 “Кабареїди”. Телетурнір.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15, 19.20, 01.50 “Будинок
парафіяльного священика”.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Час гордощів”. Т/с.
15.05 “Сто тисяч лелек”.
15.35 Концерт Марилі
Родович.
16.35 “Загадкова білявка”.
Телетурнір.
17.30 “Нескорені. Незвичайні історії”. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Мазурське кабаре”.
Розважальна програма.
19.50 “Гра в міста”. Телетурнір.
20.15, 02.15 На добраніч,
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.10 “Білявка”. Т/с.
22.05 “Бенефіс Ядвіги
Барасцкей і Ежего Антчака
в театрі STU”.

23.00 Погода.
23.05, 04.00 Польща 24.
23.40, 05.00 Ток-шоу
Томаша Ліса.
00.35, 01.00 “Успіх”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай
про мене”. Концертпривітання..

POLSAT
06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Полсат”.
08.55 Мультфільми.
10.00 “Прийомна родина”.
11.00 “Далеко від носилок”.
11.30 “Світ очима сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія життя”.
13.00 “Екстремальний
ремонт”.
14.00 “Приймальний
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Лінія життя”.
21.00 “Людина-павук 3”,
бойовик, США, 2007.
00.00 “Затоплені”, трилер,
США, 2000.
02.05 “Підступність гір”,
серіал

03.05 Інтерактивна програма

TVP-1
06.05 “Мода на успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30
Новини.
09.10 Політика за кавою.
09.25 Для дітей.
09.35 “Пригоди пса
Цивільного”.
10.10 “Корпорація
монстрів”, мультфільм,
США, 2001.
11.50 Кулінарний
журнал.
12.20 Телемагазин.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок парафіяльного священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
16.50 “Мода на успіх”.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.20 “Удар у відповідь”,
серіал, Великобританія,
2010.
23.05 Театр ТБ.
00.30 “12 розгніваних
чоловіків”, драма, Росія,
2007.

03.15 “Чоловіки у великому
місті”.
04.00 “Зниклі”.
04.50 Ніч загадок.

TVP-2
07.05 Заради майбутнього.
07.30, 13.55 Запитуючи про
Бога.
08.00 Репортаж.
08.30, 15.55 “І в біді, і в
радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.20 Телемагазин.
12.50 Терміново потрібен.
13.20 “Щоденник орангутангів”.
14.20 “Священна війна”.
15.00 Постав на мільйон.
15.55 “І в горі, і в радості”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на виховання”.
20.35 “Сусіди”.
21.05 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовякі”.
22.50 Ток-шоу Томаша Ліса.
23.55 “Мислити як злочинець”.
00.50, 04.35 “Детектив”,
драма, США, 2005.
02.30 “З Маніли до Мінданао”.
03.35 “Адвокатська контора”.

Informacja
wołyńska
Волинська
інформація
На початку квітня у
Луцьку відбулися «Любартівські читання», присвячені історико-краєзнавчій
тематиці. Участь у науковій конференції взяли дослідники з Луцька, Києва,
Львова, Острога, Любліна.

.......
Na początku kwietnia w
Łucku odbyły się «Lubartowskie czytania», poświęcone
tematyce historyczno-krajoznawczej. W konferencji naukowej uczestniczyli badacze z Łucka, Kijowa, Lwowa,
Ostroga i Lublina.
1 квітня нинішнього
року у Волинській обласній
клінічній лікарні відбувся
науково-практичний семінар «Актуальні питання
онкоурології».

.......

1 kwietnia w Wołyńskim
Obwodowym Szpitalu Klinicznym odbyło się naukowo-praktyczne seminarium
«Aktualne zagadnienia urologii onkologicznej».
31 березня 2011 року в
Луцьку вперше виїхав на
маршрут автобус, обладнаний пандусом для людей
з обмеженими фізичними
можливостями. В автобусі
одночасно може поміститися троє людей на інвалідних візках.

.......

31 marca 2011 roku w Łucku po raz pierwszy wyjechał
w trasę autobus, wyposażony
w specjalną platformę dla
osób
niepełnosprawnych.
W autobusie jednocześnie
mogą zmieścić się trzy osoby
poruszające się na wózkach.

На початок 2011 року
капітал польських інвесторів у волинських підприємствах становив майже 160 мільйонів доларів
США, а це - майже половина усіх зарубіжних надходжень області.

.......

Na początku 2011 roku
kapitał polskich inwestycji
w wołyńskich przedsiębiorstwach wynosił około 160
milionów dolarów USA, jest
to prawie połowa wszystkich
inwestycji zagranicznych w
obwodzie.
24 березня у Художньому музеї в Луцьку було
представлено
альбомкаталог народного мистецтва Волині, зокрема
творів малярства, ткацтва,
лозоплетіння, вишивання.

.......

24 marca w Muzeum Malarstwa w Łucku został zaprezentowany album-katalog utworów sztuki ludowej
Wołynia, zwłaszcza utworów
malarstwa, tkactwa, haftowania, wyrobów z łozy.
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Вівторок
12 квітня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 “Вертикаль влади”
1 ч.
06.35 “Вертикаль влади”
2 ч.
06.45 Православний
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд-преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
10.00 Друга смуга
10.05 Ток-шоу “Легко
бути жінкою”
10.50 Новини. Спецвипуск
10.55 Космічна Одіссея-2011
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
13.00 До Дня космонавтики. Прем”єра. Д/ф
“Юрій Гагарін. Застереження долі”
13.25 Кордон держави

13.40 Погода
13.45 Т/с “Особисте
щастя” 2 серія (1)
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона” 45 серія
(із субтитрами)
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида” 35
серія (із субтитрами) (1)
17.20 Т/с “Чотири
танкісти і собака” 6
серія (1)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 “Мріялось,
бажалось, не збулось...” Концерт пам’яті
М.Мозгового
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.35 “Мріялось,
бажалось, не збулось...” Концерт пам’яті
М.Мозгового
22.40 Погода
22.45 Трійка, Кено,
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 “Вертикаль влади”

Середа
13 квітня

star-2011”
13.15 Т/с “Особисте
щастя” 3 серія (1)
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 14.30 Новини
14.45 Euronews
06.00 “Доброго ранку,
14.55 Діловий світ.
Україно!”
Агросектор
06.00 Ранкова молитва
15.00 ПАРЛАМЕНТ06.05, 06.30, 07.00, 07.30, СЬКІ СЛУХАННЯ
08.00 Новини
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
06.10, 07.05, 08.05 Спорт УКРАЇНИ
06.15, 07.10, 08.10 По18.05 Погода
года
18.15 Друга смуга
06.20 “Вертикаль влади” 18.20 Новини (із сурдо1 ч.
перекладом)
06.35 “Вертикаль влади” 18.45 Діловий світ
2 ч.
19.00 Про головне
06.45 Православний
19.25 Погода
календар
19.40 Чоловічий клуб.
07.15 Ера бізнесу
Богатирські ігри
07.25 Автодрайв
20.55 Офіційна хроніка
07.45 Соціальний
21.00 Підсумки дня
компас
21.25 Світ спорту
07.55 Ера пам’яті
21.30 Діловий світ
08.15 Огляд-преси
21.45 Досвід
08.40 Корисні поради
22.40 Погода
09.00 Підсумки дня
22.45 Мегалот
09.25 На зв’язку з
22.50 Суперлото, Трійка,
Урядом
Кено
09.45 Погода
23.00, 00.00 Підсумки
10.00 Друга смуга
23.10 Ера пам’яті
10.05 Ток-шоу “Легко
23.15 Від першої особи
бути жінкою”
23.50 Погода
11.05 Погода
00.10 Спорт
11.10 В гостях у Д.
00.15 “Вертикаль влади”
Гордона
1 ч.
12.00 Новини
00.30 Підсумки дай12.10 Діловий світ
джест
12.15 Погода
00.35 “Вертикаль влади”
12.20 Крок до зірок.
2 ч.
Євробачення
00.50 Корисні поради
13.10 Щоденник фес01.20 Підсумки дня
тивалю “World”s beauty 01.45 ТелеАкадемія

Четвер
14 квітня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 “Вертикаль влади”
1 ч.
06.35 “Вертикаль влади”
2 ч.
06.45 Православний
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55, 23.10 Ера пам’яті
08.15 Огляд-преси
08.40, 00.50 Корисні
поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко
бути жінкою”
11.00 Щоденник фестивалю “World”s beauty
star-2011”
11.05 Погода
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Аудієнція. Країни
від А до Я
12.45 Погода
13.00 Т/с “Чотири

танкісти і собака” 6
серія (1)
13.50 Т/с “Особисте
щастя” 4 серія (1)
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона” 46 серія
(із субтитрами)
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
36 серія (із субтитрами) (1)
17.25 Т/с “Чотири
танкісти і собака” 7
серія (1)
18.10 Погода
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Бенефіс
М.Поплавського в
Москві
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 After Live (За лаштунками Шустер-Live)
22.05 Глибинне буріння
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 “Вертикаль влади”
1 ч.
00.30 Підсумки дай-

1 ч.
20.45 “Наукове серед- 13.00, 14.00, 15.00,
00.30 Підсумки дайовище. Проект Павла 16.00, 17.00, 18.00,
джест
20.30, 03.00 “Час
Лобкова. Формула
00.35 “Вертикаль влади” кохання”
новин”
2 ч.
10.30, 11.30, 12.30
22.25 “Очна ставка.
00.50 Корисні поради
“Прес-конференції у
Поверніть
маму”
01.20 Підсумки дня
прямому ефірі”
23.25 Т/с “Доктор
01.45 ТелеАкадемія
10.55, 18.20, 00.25
Хаус”
(1)
02.50 Д/ф “Відкриття
“Погода у світі”
00.25 Т/с “Клініка”
неба. Мрія”
15.20 “Не перший
03.20 Т/с “Особисте
(2)
щастя” 1, 2 серії (1)
01.30 “Вікна-Спорт” погляд”
05.50 Діловий світ.
16.20 “Мотор-ТБ”
01.45 Х/ф “Чорний
Агросектор
17.25, 04.40 “Народпринц” (1)
ний контроль”
СТБ
18.30, 23.40, 04.30
5 КАНАЛ
“Київський час”
06.20, 01.40 “Бізнес+”
19.00, 23.00, 00.00,
06.25 Т/с “Кулагін та 06.00 Програма
передач
01.00, 04.00, 05.00
Партнери” (1)
06.01, 22.30 “Час“Час новин” (рос.)
06.50 Т/с “Комісар
Тайм”
19.25, 01.15, 05.15
Рекс” (1)
“Час: важливо”
09.55 Х/ф “Домробіт- 06.15, 10.15, 13.10,
17.15,
18.55,
23.50
21.00, 02.00 “Час”
ниця” (1)
“Погода на курортах” 21.50, 03.40 “Хроніка
11.55 “Нез’ясовно,
06.20,
18.45,
23.15,
дня”
але факт”
23.55, 02.55, 04.25
12.55 “Битва екстра- 00.20, 02.50, 04.20
“Час спорту”
“Огляд преси”
сенсів”
06.30 “Ранок на 5-му”
13.55 “Очна ставка.
TVP POLONIA
09.10, 22.15, 23.30,
Ванга”
15.00 “Давай одружи- 02.40, 04.15 “Бізнес07.00 “Кава або чай?”
час”
мося”
09.10 “Політика за
17.00 “Паралельний 09.20, 11.20, 12.20,
чашкою кави”.
14.10, 16.10, 17.50,
світ”
09.35 “Янка”. Т/с.
22.45 “Погода в
18.00, 22.00 “Вікна10.00 “Мазурське
Україні”
Новини”
кабаре”. Розважальна
09.25, 00.30, 03.30
18.10 “Неймовірна
“Автопілот-новини” програма.
правда про зірок”
09.35, 13.20, 14.20 “5 10.55 “Польський
19.45 “Правила
смак”. Тележурнал.
життя. Як вилікувати елемент”
11.10, 04.30 “Кольори
10.00, 11.00, 12.00,
алкоголіка”

щастя”. Т/с.
11.40 “Войтек Черовський. Босоніж
світом”. Цикл репортажів.
12.10 “Л як любов”.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Іспит життя”
15.05, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.35 Концерт.
16.30 Ток-шоу Томаша Ліса.
17.30 “Відеотека дорослої людини”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”.
Д/с.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці II”.
22.05 Кабаре.
23.00 Погода.
23.40 “Екстрадиція
00.40, 06.05 “У мене
інша думка”.
01.30 “Пам’ятай про
мене”. Концерт.
03.10 “Білявка”. Т/с.
05.00 “Загадкова білявка”. Телетурнір.

05.50 “Вільнотека”.
Тележурнал.

13.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25
“Погода у світі”
12.15 “Cканер”
15.20 “Здорові історії”
16.20 “Арсенал”
17.25, 04.40 “Вільна
гавань”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 04.00, 05.00
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Акцент”
23.55, 02.55, 04.25
“Огляд преси”

часом...”. Концерт
01.30 “Гра в міста”.
Телетурнір.
03.10 “Лондонці II”.
05.00 Кабаре.
05.55, 06.20 “Успіх”.

07.00 “Кава або чай?”
09.05 “Політика за
чашкою кави”.
09.25 “Неймовірні
пригоди Марка Пегуса”. Т/с.
09.55 “Шанс на успіх”.
10.55 “Польський
смак”. Тележурнал.
11.10, 04.30 “Кольори

щастя”. Т/с.
11.40 Кулінарна програма.
12.10 “Л як любов”.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Білявка”. Т/с.
15.05, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.40 “Бенефіс Ядвіги
Барасцкей і Ежего
Антчака в театрі
STU”.
16.40 “У мене інша
думка”.
17.35 “Інфоподорож”.
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 21.40 Концерт.
19.45, 06.45 “Під
Татрами”. Цикл репортажів.
20.00 “Вільнотека”.
Тележурнал.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Карате попольськи”. Х/ф
23.00 Погода.
23.40 “Посол Спасовський”. Д/ф
00.40 “Чи сумуєш ти

20.30 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25
“Погода у світі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 “Драйв”
16.40 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Акцент”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
04.00, 05.00 “Час
СТБ
новин” (рос.)
06.10, 02.05 “Бізнес+” 5 КАНАЛ
19.25, 02.15, 05.15
06.15 Т/с “Кулагін та 06.00 Програма
“Час: важливо”
Партнери” (1)
21.00, 03.00 “Час”
передач
06.45 Т/с “Комісар
21.30, 01.00 “Рес06.01 “Час-Тайм”
Рекс” (1)
Публіка з Анною
06.15, 10.15, 13.10,
09.45 Х/ф “ГардемаБезулик”
17.15, 18.55, 23.50
рини - 3” (1)
“Погода на курортах” 23.55, 04.25 “Огляд
11.55 “Нез’ясовно,
преси”
06.20, 18.45, 23.15,
але факт”
03.40 “Машина часу”
00.20, 04.20 “Час
12.55 “Битва екстра- спорту”
сенсів”
06.30 “Ранок на 5-му” TVP POLONIA
13.55 “Очна ставка.
09.10, 23.30, 03.24,
07.00 “Кава або чай?”
Відеокамера кату04.15 “Бізнес-час”
09.10 “Політика за
вань”
09.20, 11.20, 12.20,
чашкою кави”.
15.00 “Давай одружи- 14.10, 16.10, 17.50
09.35 “Карино”. Т/с.
мося”
“Погода в Україні”
10.00 Концерт.
17.00 “Паралельний 09.25, 00.30, 03.30
світ”
“Автопілот-новини” 10.45 “Польський
18.00, 22.00 “Вікна09.35, 13.20, 14.20 “5 смак”. Тележурнал.
11.05, 04.35 “Кольори
Новини”
елемент”
щастя”. Т/с.
18.10 “Неймовірна
10.00, 11.00, 12.00,
11.35 “Подорож
правда про зірок”
13.00, 14.00, 15.00,
Макловича”. Теле19.05 “Моя правда.
16.00, 17.00, 18.00,

журнал.
12.10 “Обидва боки
медалі”. Т/с.
12.40 Розважальна
програма.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Лондонці II”
Т/с.
15.05, 23.05, 04.05
Польща 24.
15.30 “Вільнотека”.
Тележурнал.
15.45 Кабаре.
16.40 “Посол Спасовський”. Д/ф.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Кабаре “Клуб
Двійки””. Розважальна програма.
19.45 “Польський
словник”. Ток-шоу.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Загадкова білявнка”. Телетурнір.
22.10 “Іспит життя”.
Т/с.
23.00 Погода.
23.35 “Балада про
Янушка”. Т/с.
00.45 “Зірки кабаре
старшого покоління”.

01.20 “Ш як шпигун”.
Шпигун за наказом”.
Репортаж.
03.10 “Екстрадиція
III”. Т/с.
05.00 “Карате попольськи”. Х/ф
06.45 “Інфоподорож”.
Тележурнал.

02.45 Д/ф “Великий
демографічний вибух”
1 серія
03.40 Досвід
04.35 Т/с “Особисте
щастя” 3 серія (1)
05.50 Діловий світ.
Агросектор

Аллочки”
21.05 “Російські сенсації. Рідні душі”
22.25 “Очна ставка.
Відеокамера катувань”
23.25 Т/с “Доктор
Хаус” (1)
СТБ
00.25 Т/с “Клініка”
06.00, 01.40 “Бізнес+” (2)
06.05 “Документаль- 01.30 “Вікна-Спорт”
ний детектив. Мара- 01.45 Х/ф “Версія
полковника Зоріна”
фон кохання”
06.30 Т/с “Кулагін та 5 КАНАЛ
Партнери” (1)
06.55 Т/с “Комісар
06.00 Програма
Рекс” (1)
передач
УВАГА! ДО 10.00 06.01, 22.30 “ЧасПРОФІЛАКТИКА”
Тайм”
10.00 Х/ф “Віват,
06.15, 10.15, 13.10,
гардемарини!” (1)
17.15, 18.55, 23.50
12.55 “Битва екстра- “Погода на курортах”
сенсів”
06.20, 18.45, 23.15,
13.55 “Очна ставка.
00.20, 02.50, 04.20
“Час спорту”
Поверніть маму”
15.00 “Давай одружи- 06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30,
мося”
17.00 “Паралельний 02.40, 04.15 “Бізнесчас”
світ”
09.20, 11.20, 12.10,
18.00, 22.00 “Вікна14.10, 16.10, 17.50,
Новини”
22.45 “Погода в
18.10 “Неймовірна
Україні”
правда про зірок”
19.10 “Зіркове життя. 09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
Не отрекаются,
09.35, 13.20, 14.20 “5
любя...”
20.10 “Російські сен- елемент”
сації. Сонєчка проти 10.00, 11.00, 12.00,
джест
00.35 “Вертикаль влади”
2 ч.
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Д/ф “Великий
демографічний вибух”
2 серія
03.45 Т/с “Чотири
танкісти і собака” 7
серія (1)
04.35 Т/с “Особисте
щастя” 4 серія (1)
05.50 Діловий світ.
Агросектор

Томас Андерс. Сповідь маріонетки”
20.10, 22.35 “Холостяк”
22.50 “Холостяк. Як
вийти заміж”
00.05 Т/с “Доктор
Хаус” (1)
01.05 Т/с “Клініка”
(2)
01.55 “Вiкна-Спорт”
02.10 Х/ф “Прощальна гастроль “Артиста” (1)

TVP POLONIA

POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30 “Світ очима
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія
життя”.
13.00 “Екстремальний ремонт”.
14.00 “Приймальний
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Хранитель”,
бойовик, США, 2009.
23.00 “С.S.I.”
00.05 “Лицарі Південного Бронкса”, драма,
США, 2005.
02.00 Інтерактивна
програма

POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30, 21.00 “Світ
очима сімейства
Скверних”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія
життя”.
13.00 “Екстремальний ремонт”.
14.00 “Приймальний
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.25 Ліга чемпіонів,
00.45 “Чарлі Бартлетт”, комедія, США,
2007.

POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30 “Світ очима
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія
життя”.
13.00 “Екстремальний ремонт”.
14.00 “Приймальний
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима
сімейству Скверних”.
21.00 “С.S.I.”

TVP-1

06.05, 16.50 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Політика за
кавою.
09.35 “Пригода пса
Цивільного”.
10.05 Дитсадок “1”.
11.15 Мультсеріал.
11.50, 02.05 Усі, хто
бачив, всі, хто знає.
12.10 Алфавіт клімату.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Потяг на Юму”,
вестерн, США, 2007.
23.35 Я гадаю інакше.
00.35 “Останні дні
планети Земля”.
02.40 “Щоденник
скаженої домогосподарки”.

04.20 Позначення.
04.35 Ніч загадок.
TVP-2

06.55 “M.A.S.H.”.
07.30 “Дочки МакЛеода”.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.05 Телемагазин.
12.40 Телетурніру.
13.40 “Чудеса Австралійських заповідників”.
14.50, 20.00 “Ліцензія
на виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.00, 21.45 “Мостовякі”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
20.35 “Сусіди”.
22.50 Експрес репортерів.
23.55 “Винаходи доктора Накаматс”.
01.10 “Боб Робертс”.
03.05 “Рим”.
04.10 “Довічно!”.
06.05 “Зізнання гідів”.

02.45 “Назад до тебе”. з секретами”.
03.45 Інтерактивна
00.15 “Возлюби сусіда
програма
свого”.
01.50 “Без доказів”.
TVP-1
03.35 “Мобільник”.
04.35 Позначення.
06.05, 16.50 “Мода на 04.50 Ніч загадок.
успіх”.
TVP-2
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
06.55 “M.A.S.H.”.
20.30 Новини.
07.30 “Дочки МакЛе09.10 Політика за
ода”.
кавою.
08.30 “І в горі, і в
09.35 “Будинок шке- радості”.
реберть”.
09.30 Питання на
10.05 Будильник.
сніданок.
10.40 Що читати
11.55 Алея зірок.
дитині.
12.15 Телемагазин.
11.15 Мультсеріал.
12.50 Шанс на успіх.
11.50 Рай.
13.50 Кабаре.
12.20 Телемагазин.
14.25, 20.00 “Ліцензія
13.10 Агробізнес.
на виховання”.
13.40 “Сьоме небо”.
15.00, 21.10 “Кольори
14.40, 18.25 “Будищастя”.
нок парафіяльного
15.35 “Мостовякі”.
священика”.
16.35 Лижі.
15.10, 18.55 “Клан”.
19.00 Панорама.
15.40 Кабаре.
19.40 Битва голосів.
16.15, 19.35 Вгадай
21.45 “Сімейка”.
мелодію.
22.50 “Страшне кіно”
17.35 Приціл.
00.35 “CSI - роз18.00 Телеекспрес.
слідування на місці
20.05 Вечірка.
злочину”.
21.25 “1920. Війна і
01.20 “Доктор Хауз”.
любов”, серіал, РП.
02.15 “У 80 садів на22.25 “Операція”
вколо світу”.
Життя “.
03.30 “Гіркі тропіки”.
23.05 “Вікілікс: війна 04.35 “Нас чекає світ”.
22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на
Гєвонт”.
00.00 “Жіночий
клуб розслідування
вбивств”.
TVP-1

06.05, 16.50 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Політика за
кавою.
09.35 “Будинок шкереберть”.
10.10 Для дітей.
10.45 Мультсеріал.
11.50 Ми, ви, вони.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
17.40 Приціл.
20.10 Вечірка.
21.25 “Панотець
Матеуш”.
22.30 Справа для
репортера.
23.20 “Команда 49:
Вогненні сходи”.
01.25 “Я хочу тебе”.

03.05 “Чистильник”.
03.55 Позначення.
04.10 Ніч загадок.
TVP-2

07.00 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки МакЛеода”.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.50 Кабаре.
13.50 “Робота за
сумісництвом”.
14.50, 20.00 “Ліцензія
на виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.00 “Нова”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.40 Битва голосів.
20.35 “Сусіди”.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.40 “Інстинкт”.
23.40 “Медсестра
Джекі”.
00.20 Точка зору.
01.15 “Нас чекає світ”.
03.05 Вечір мистецтв.
04.40 “Секрет “Енігми “, серіал, РП.
05.30 “Шерлок Холмс
і доктор Ватсон”.
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П’ятниця
15 квітня

щастя” 5 серія (заключна) (1)
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона” 47 серія
(із субтитрами)
16.15 After Live (За лаштунками Шустер-Live)
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем”єр-ліга.
“Оболонь” (Київ) “Карпати” (Львів)
17.45 В ПЕРЕРВІ: Новини (із сурдоперекладом), Погода
18.55 Погода
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 Підсумки
00.10 Ера пам’яті
00.15 Погода
00.20 “Вертикаль влади”
00.35 Підсумки дайджест
00.40 “Вертикаль влади”
2 ч.
00.50 Корисні поради
01.20 Трійка, Кено
01.25 Шустер-Live
02.25 Хіт-парад “Національна двадцятка” (із
сурдоперекладом)
03.30 ТелеАкадемія
04.30 Т/с “Особисте
щастя” 5 серія
05.50 Діловий світ.
Агросектор

СТБ
06.00, 02.20 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.30 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
08.10 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона.
Скарби Агри” (1)
11.25 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона. Собака Баскервілів” (1)
14.55 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона. ХХ
століття починається” (1)
18.10, 22.15 “ВiкнаНовини”
18.20 Х/ф “Вечори
на хуторі поблизу
Диканьки (Ніч перед
Різдвом)” (1)
20.00 “Україна має
талант!-3”
23.00 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
23.30 “Україна має
талант!-3. Другий
шанс”
00.30 Х/ф “Запасний
гравець” (1)
02.10 “Вiкна-Спорт”
02.25 Х/ф “Справа
“строкатих” (1)

20.10 Концерт Мар’яна
Гаденка
21.00 Підсумки дня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 21.45 Міні-світ краси
України - 2010
06.00 Ранкова молитва 22.40 Погода
06.05, 07.10, 07.35 По22.45 Мегалот
года
22.50 Суперлото, Трій06.10 Мультфільм
ка, Кено
06.20 Ера здоров’я
23.00 Ультра. Тема
06.45 Світ православ’я 23.20 Ера здоров’я
07.20 Д/ф “Подорож на 23.45 Погода
край світу”
23.50 Світ моєї любові
07.45 Корисні поради
00.50 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
01.20 Підсумки дня
12.35 After Live (За
02.00 Д/ф “Контингент.
лаштунками ШустерОстрів свободи” (ф.3)
Live)
02.30 Х/ф “Красунчик
13.05 Глибинне буріння Антоніо” 1 серія (3)
13.40 Контрольна
04.15 Д/ф “У Пенеталі”
робота
05.00 Д/ф “Пора квіту14.05 Погода
чих вишень”
14.10 Королева України
СТБ
14.40 Погода
14.45 Наша пісня
05.10 “Наші улюблені
15.25 Феєрія мандрів
мультфільми: Дюй15.45 Погода
мовочка, Зачарова15.55 В гостях у Д.
ний хлопчик” (1)
Гордона
06.25, 00.40 Х/ф “Бе16.45 Погода
режіть чоловіків” (1)
16.55 Майстер-клас
07.50 “Караоке на
17.20 Золотий гусак
17.50 Погода
Майдані”
17.55 Футбол. Чемпіо- 08.50 “Їмо вдома”
нат України. Прем”єр- 09.55, 23.35 “ВусоЛаліга. “Ворскла”
поХвіст”
(Полтава) - “Кривбас” 10.40 М/ф “Пінгвіни
(Кривий Ріг)
18.45 В ПЕРЕРВІ: Зеле- Мадагаскару” (1)
11.40 “Україна має
ний коридор, Погода
талант!-3”
20.05 Погода

талант!-3. Другий
шанс”
15.50, 21.45 “Неймовірна правда про
зірок”
17.35 Х/ф “Вечори
на хуторі поблизу
Диканьки (Ніч перед
Різдвом)” (1)
19.00 “Танці з зірками”
22.45 “Танці з зірками. Підсумки голосування”
02.05 “Мобільна
скринька”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 “Вертикаль влади”
1 ч.
06.35 “Вертикаль влади”
2 ч.
06.45 Православний
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд-преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Без кордонів
09.55 Д/ф “Контингент.
Острів свободи” (ф.3, 4)
11.00 Щоденник фестивалю “World”s beauty
star-2011”
11.05 Погода
11.10 Ток-шоу “Віра.
Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
13.00 Новини
13.10 Погода
13.15 Околиця
13.45 Т/с “Особисте

Субота
16 квітня

14.50 “Україна має

Неділя
17 квітня

Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем”єрПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ліга. “Таврія” (Сімферополь) - “Шахтар”
06.00 Ранкова молитва (Донецьк)
06.05, 07.05, 08.15
16.45 В ПЕРЕРВІ:
Погода
Погода
06.10 Мультфільм
17.50 В гостях у Д.
06.30 Крок до зірок
Гордона
07.10 Світ православ’я 18.45 Підсумки тижня
07.20 Д/ф “Подорож
19.30 Фольк-music
на край світу”
20.10 Точка зору
07.50 Сільський час
20.30 Хокей. Чемпіо08.20 Укравтоконтинат світу. Великобринент
танія - Україна
08.40 Моя земля-моя В ПЕРЕРВІ: 21.05,
власність
21.55 Обличчя Укра08.50 Корисні поради їни
09.00 Погода
22.45 Трійка, Кено,
09.05 Як це?
Максима
09.30 Хто в домі
22.50 Спецпроект
хазяїн?
“Про що кіно?”
10.00 Крок до зірок.
00.00 Ера бізнесу. ПідЄвробачення
сумки
10.55 Шеф-кухар
00.35 Погода
країни
00.40 Автодрайв
11.45 Доки батьки
00.50 Корисні поради
сплять
01.20 Підсумки тижня
12.10 Погода
02.00 Д/ф “Контин12.15 Х/ф “Розвіднигент. Острів свободи”
ки” (1)
(ф.4)
13.40 Погода
02.30 Х/ф “Красунчик
13.45 Ближче до наАнтоніо” 2 серія (3)
роду
04.10 Х/ф “Розвідни14.10 Гумористична
ки” (1)
програма “Сміх до
05.25 “Надвечір’я” з Т.
коликів у рік кролика” Щербатюк
14.50 Золотий гусак
15.20 Погода
СТБ
15.25 Діловий світ.

“Київський час”
5 КАНАЛ
19.00, 23.00, 00.00,
06.00 Програма
01.00, 04.00, 05.00
передач
“Час новин” (рос.)
06.01, 22.30 “Час19.25, 01.15, 05.15
Тайм”
“Час: важливо”
06.15, 10.15, 13.10,
21.00, 02.00 “Час”
23.45 “Погода на
21.50, 03.40 “Вільна
курортах”
гавань”
06.20, 18.50, 23.15,
23.50, 02.55, 04.25
00.20, 02.50, 04.20
“Огляд преси”
“Час спорту”
00.30 “Досягти мети”
06.30 “Ранок на 5-му” 04.40 “Хроніка дня”
09.10, 22.15, 23.30,
TVP POLONIA
02.40, 04.15 “Бізнесчас”
07.00 “Кава або чай?”
09.20, 11.10, 12.20,
09.25 “Політика за
14.10, 16.10, 22.45
чашкою кави”.
“Погода в Україні”
09.35 “Зима у Вербо09.25, 03.30
вій долині”. М/ф.
“Автопілот-новини” 09.50 “Булі”. М/с.
09.35, 13.20, 14.20 “5 10.00 “Смійся, краелемент”
їно!”. Розважальна
10.00, 11.00, 12.00,
програма.
13.00, 14.00, 15.00,
11.00 “Мандрівник”.
16.00, 18.00, 20.30,
Тележурнал.
03.00 “Час новин”
11.30 “Смак часу з
10.30, 12.30 “ПресКоролем Окрасом”.
конференції у прямо- 12.00 “Слідство”.
му ефірі”
Т/ф, Польща.
10.55, 18.10, 00.25
13.00, 20.30, 02.30
“Погода у світі”
Новини.
11.15 “Сканер”
15.20 “Своїми очима” 13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафі16.30 “РесПубліка з
яльного священика”.
Анною Безулик”
13.45 “Злотополь18.15 “Вікно у Євські”. Т/с.
ропу”
14.15 “Ранчо”. Т/с.
18.45, 23.40, 04.30

новин”
07.10, 09.15, 17.50,
20.20, 22.55 “Погода в
Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.40,
23.30, 04.15 “Бізнесчас”
08.15, 11.10, 16.15,
18.55, 00.25 “Погода
у світі”
08.20, 21.50, 01.50
“Тема тижня”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти
мети”
10.15 “Здорові іс5 КАНАЛ
торії”
10.35 “Не перший
06.00 Програма
погляд”
передач
11.35 “Технопарк”
06.01 “Час-Тайм”
12.15 “Вікно в Єв06.15, 10.10, 13.10,
ропу”
17.15, 19.20, 23.50
“Погода на курортах” 13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від
06.20, 08.05, 18.45,
шефа”
23.20, 00.20, 03.15
14.25 “Гра долі” (М.
“Час спорту”
Яковченко)
06.30, 18.35, 23.35,
04.30 “Київський час” 15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
06.40, 11.20
16.20 “Арсенал”
“Автопілот-тест”
17.30, 04.40 “Феєрія
07.00, 08.00, 09.00,
мандрів”
10.00, 11.00, 12.00,
18.10 “Хроніка
13.00, 14.00, 15.00,
тижня”
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.00, 00.00,
20.00, 21.00 “Час
01.00, 02.00, 03.00,

05.40 “Наші улюблені
мультфільми: Умка,
Умка ищет друга,
Приключения Буратино” (1)
07.05 Х/ф “Запасний
гравець” (1)
08.50 “Їмо вдома”
10.00, 03.10 “Неймовірні історії кохання”
11.00 “Караоке на
Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.05 “Холостяк. Як
вийти заміж”
16.00 “Зіркове життя.
Не отрекаются,
любя...”
17.00 “Моя правда.
Томас Андерс. Сповідь маріонетки”
18.00 “Російські сенсації. Сонєчка проти
Аллочки”
19.00 “Битва екстрасенсів. Боротьба
континентів”
21.00 Х/ф “Жіноча
інтуїція” (1)
23.45 Х/ф “Доктор
Хаус” (1)
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 09.20 “Вікно в
Америку”
06.15, 10.10, 13.15,

17.10, 19.20, 23.50
“Погода на курортах”
06.20, 08.05, 18.45,
23.15, 00.20, 03.15,
04.20 “Час спорту”
06.35, 23.35, 04.30
“Київський час”
06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.10, 08.55, 17.50,
20.20, 22.55 “Погода в
Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.45,
23.30, 04.15 “Бізнесчас”
08.15, 11.10, 12.10,
16.15, 18.55, 00.25
“Погода у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
09.50 “Досягти мети”
10.15 “Яппі”
10.35 “Феєрія мандрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від
шефа”
14.25 “Гра долі” (М.
Яковченко)
15.20, 19.30, 20.30,

15.10, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.40 “Люблю тебе,
Польща!”. Телетурнір.
17.00 “Репортажі
реальних подій”.
17.30 Бесіди
польсько-чеські.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.10 “Тілі
PRL”.
19.45 “Войтек Черовський. Босоніж
світом”. Цикл репортажів.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека дорослої людини”.
21.40 “Алфавіт кабаре”. Концерт.
22.05 “І в горі, і в
радості”. Т/с.
23.00 Погода.
23.35 “Професіонал”.
Х/ф.
01.25 “Польський
словник”. Ток-шоу.
04.30 “Балада про
Янушка”. Т/с.
05.30 “Зірки кабаре
старшого покоління”.
06.05 “Сорокарічний”. Т/с.

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини
Полсат”.
08.30 мультфільм.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30 “Світ очима
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія
життя”.
13.00 “Екстремальний ремонт”.
14.00 “Приймальний
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
21.00 “Елвін і бурундуки”, США, 2007.
23.15 “Невидимий”,
трилер, США, 2007.
01.20 “Стандартна
оперативна процедура”, Док.фільм про
тортури іракців
в амерікансокй
в’язниці.
03.45 Інтерактивна
програма

POLSAT

TVP-1

04.00, 05.00 “Час
новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.20,
02.20, 05.15 “Час
інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія закону”
22.30 “Вікно в Америку”
02.50 Тема тижня”
03.20 “Автопілотновини”
04.25 “Огляд преси”

06.05 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Політика за
кавою.
09.35 “Будинок догори дном”.
10.20 З “1” по дорозі.
10.35 “Біограф”, драма, Великобританія,
2002.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 19.30 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 19.00 “Клан”.
15.40 Ополе на біс.
16.05 Стрибки з
трампліна.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Вгадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.25 “Казки на ніч”,
США, 2008.
23.10 “Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс”.
00.10 Кіножурнал.
00.40 “Пила 2”, жахи,
США, 2005.
02.15 “Така любов”,
комедія, США, 2006.
04.10 “Морок”.

04.55 “Болоньєвий
дідусь”.
05.45 Ніч загадок.
TVP-2

07.05 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки МакЛеода”.
08.30, 21.05 “І в горі,
і в радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.05 Модна швидка
допомога.
12.25 Стилізація.
12.45 Кабаре.
13.45 “Ліцензія на
виховання”.
14.20 Лижі.
15.30 “Кольори
щастя”.
16.00 “Інстинкт”
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.45 Кабаре.
20.05 “Та, що розмовляє з привидами”.
22.10 Телевікторина.
23.50, 04.20 Кевін
Клайн в комедії
“Дейв”, США, 1989.
01.45 “Аеропорт
1975”, США, 1969.
03.40 Телевікторина.

медалі”. Т/с.
16.30 “Дика Польща”.
Д/с.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На добраніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Час гордощів”.
Т/с.
TVP POLONIA
22.05 “1819 кг віри”.
Д/ф.
07.05, 07.30, 07.55,
22.55 Погода.
08.20, 08.45 “Злото23.05 “Вестерплатте”.
польські”. Т/с.
Х/ф. Польща, 1967 р.
09.20 “Ранчо під Зе- 00.45 “Сіті бой”.
леною сімкою”. Т/с.
Концерт.
09.50 “Дика Польща”. 03.00 “Ранчо”. Т/с.
Д/с.
04.50 “Відеотека до10.15 “Злочин”. Т/с.
рослої людини”.
11.25 Польща 24.
05.15 “Професіонал”.
11.55 “СорокарічХ/ф.
ний”. Т/с.
07.05 “Войтек Че13.00 Концерт.
ровський. Босоніж
14.00, 20.30, 02.30
світом”. Цикл репорНовини.
тажів.
14.15, 03.55 “І в горі, і
в радості”. Т/с.
POLSAT
15.10 Кулінарна програма.
06.00 Вставай! Гра15.40 “Пам’ятай про ємо!
мене”. Концерт.
07.00 “Новини Пол16.00 “Обидва боки сат”.

07.55 “Пригоди мультяшок”.
08.55 “Скубі Ду”.
09.25 “Ведмідь Йоги”.
10.45 Ліга чемпіонів.
11.15 Готує Ева Вахович.
11.45 “І хто тут головний?”.
12.15 “Гидке каченя”.
13.15, 21.00 Тільки
музика. Полсат шукає таланти.
14.15 “Досмерті
красива”.
14.45 Екстремальний
ремонт.
15.45 Крутиться!
16.40 “Еволюція”,
комедія, США, 2001.
18.45 “Пригоди Мерліна”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від
носилок”.
22.30 Бойові єдиноборства.
03.00 Інтерактивна
телетурніру.

07.35 Уолт Дісней в
“1”.
08.30 Рік в саду.
09.00, 14.00, 20.30
Новини.
09.10 Кава або чай?
10.50 Стрибки з
трампліна.
12.55 Мультсеріали.
13.25 Зерно.
14.20 “Комісар Рекс”.
15.20 “Вічна радість
любові”, США, 2006.
17.00 “1920. Війна і
любов”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Кулінарний
журнал.
18.55 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смерфи”.
21.15 “Посмішки
долі”.
22.15 Джоді Фостер
у трилері “Ілюзія польоту”, США,
2005.
00.00 Бокс.
01.00 “Втеча”, драма,
США, 2008.
03.05 “Наввипередки
з Місяцем”, драма,
TVP-1
США, 1984.
05.00 “Чужий по06.35 Телемагазин.
06.55 “Проект Земля”. винен парити”, РП,
07.00 Заради майбут- 1993.
нього.
TVP-2

07.05 Заради майбутнього.
07.35 “Людина серед
людей”.
08.15 “Флінтстоуни”,
мультсеріал.
08.50 “Малюк Ніколя”.
09.10 Репортаж.
09.40 “Мостовякі”.
10.35 “Кольори
щастя”.
11.45 “Ліцензія на
виховання”.
14.00 Лижі.
15.20 Сімейний
турнір.
15.50 “Сімейка”.
16.25 Телетурнір.
17.55 Слово на неділю.
18.05 “Бернадотт”,
Док.фільм.
19.00 Панорама.
19.55 Постав на
мільйон.
20.55 Битва голосів.
22.45 “Як я почав
Другу світову війну”.
(3)
00.15 “Крізь горизонт”, США, 1997.
02.05 “Секрет мого
успіху”, комедія,
США, 1987.
04.05 “Мій перший
раз”. Ток-шоу.

01.20, 02.20 “Час
інтерв’ю”
16.20 “Фактор безпеки”
17.20 “Податки”
17.30, 04.40 “Не перший погляд”
18.20 “Машина часу”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 “Час
новин” (рос.)
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.30, 01.50, 02.50
“Тема тижня”
00.40 “Смачні подорожі”

06.30 “Обидва боки
медалі”. Т/с.

TVP-2

TVP POLONIA

07.35, 08.00, 08.20,
08.45, 09.05 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
09.30 “Школа на Сонячній”. Т/с.
10.00 “Зернятко”.
Тележурнал.
10.30 “Злочин”. Т/с.
11.30 “Польський
словник”. Ток-шоу.
12.05 “Пам’ятай про
мене”. Концерт.

12.20 “Взуття до небес”. Д/ф.
12.50, 13.15 “Між
небом і землею”.
Тележурнал.
13.00 “Янгол”.
14.00 Трансляція
меси.
15.35 “Смійся, країно!”.
16.35 “Смак часу з
Каролем Окрасом”.
17.10 “Зоряна сфера”.
17.35 “Гра в міста”.
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Л як
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Ранчо”. Т/с.
22.05 “Люблю тебе,
Польща!”. Телетурнір.
23.25 Погода.
23.35 “Шанс на успіх”.
00.30 “Нескорені.
Незвичайні історії”.
Ток-шоу.
01.00 “Інфоподорож”.
Тележурнал.
03.00 “Час гордощів”.
Т/с.
03.50 “Вестерплатте”.
Х/ф. Польща, 1967 р.
05.30 Культурні PL.

TVP-1

07.00 Заради майбутPOLSAT
нього.
07.30, 11.40 Мультсе06.00 Вставай! Граріали.
ємо!.
08.00 Богослужіння.
07.00 “Новини Пол09.00, 14.00, 20.30
сат”.
Новини.
08.10, 10.15 “Скубі
09.10 Кава або чай?.
Ду”.
08.45 “Селезень Дак 10.50 Стрибки з
трампліна.
представляє”.
09.45 “Том і Джеррі”. 14.15 Янгол Господ10.45 “Стрибучі вед- ній.
14.35 “Робінзон
медики”.
11.45 “Пустир 2”, ко- Крузо”.
15.30 “Аеропорт’77”,
медія, США, 2004.
бойовик, США, 1977.
13.55 “Еволюція”,
комедія, США, 2001. 17.20 “Комахиприбульці”.
16.00 “Селюк з
Беверлі-Хіллз”, коме- 18.00 Телеекспрес.
18.30 “Панотець
дія, США,
Матеуш”.
1993.
19.20 Вгадай мелодію.
17.45 “Шпильки на
20.00 Вечірка. “Вінні
Гєвонт”.
Пух”.
18.45 “Готель 52”.
21.20 “Ранчо”.
19.50 Події.
22.30 “Бріджит
20.25 Погода.
20.30 “Світ по сімей- Джонс: Межі розумного”, комедія,
ству скверни”.
Великобританія,
21.00 “С.S.I.”
2004.
22.00 “Кістки”.
00.00 “Коли дзвонить 00.25 “Марнотратнинезнайомець”, США, ки життя”, трагікомедія, США, 2006.
2006.
02.15 “Вода”, мело02.00 Спортивний
драма, Індія-Канада,
журнал.
2005.
04.00 Інтерактивна
04.20 “Порятунок”.
телетурніру.

06.20 Слово на неділю.
06.35 “З днем народження, Барбі”.
07.30 Природа дає
здачі.
08.00 “Мостовякі”.
08.55 “Кольори
щастя”.
10.10, 02.15 Зона
зірок.
10.35 Репортаж.
11.10 Босоніж по
світу.
11.40 Кулінарний
журнал.
12.20 Битва голосів.
14.00 Лижі.
15.55 “Сімейка”.
16.30 Шанс на успіх.
17.35 “І в горі, і в
радості”.
18.30, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
22.05 “Ван Хелсінг”,
жахи, США, 2004.
00.25 Футбольний
журнал.
01.00 Люблю кіно.
02.40 “Як я почав
Другу світову війну”.
(3)
04.10 “Знайдений
рай”, Франція-ФРНАвстралія, 2003.
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O złożonych kwestiach języka
Про складні питання мови
i kultury na Ukrainie oczami Polaka та культури в Україні очима поляка
Obrona racji bytu każdego języka jest jak
najbardziej zrozumiała i warta naśladowania. Wartość, ważność i rola języka ukraińskiego w rzeczywistości współczesnej
Ukrainy nie podlega kwestii.
Istnieje niezaprzeczalna potrzeba wprowadzania tego języka do szkół, a nie usuwania go na
rzecz języka rosyjskiego, jak ma
to obecnie miejsce w niektórych
placówkach szkolnych. Pragnęłabym jednak zwrócić uwagę
na dość, według mnie, niebezpieczną tendencję niektórych
środowisk opiniotwórczych lub
opcji politycznych, kierujących
zmagania o język ukraiński na
niebezpiecznie ideowo tory.
Bywa, że językowi rosyjskiemu zarzuca się zawładnięcie
ogromnych obszarów i wręcz
niekiedy zdominowanie na polu
wydawnictw naukowych. Ale to
chyba nie sam język rosyjski jest
temu winien, a ludzie, którzy nie
starają się wprowadzać języka
ukraińskiego w te gałęzie kultury
i sztuki na Ukrainie, gdzie wciąż
widać przewagę rosyjskiego.
Z moich obserwacji półtorarocznego pobytu na Ukrainie
jako obcokrajowiec mogę powiedzieć, że zauważyłam też wśród
wielu Ukraińców pragnienie
natychmiastowego wręcz zaprowadzenia na Ukrainie szeregu
zmian i gwałtownego odcięcia się
od wszystkiego, co rosyjskie. Taki
bunt przeciwko wprowadzanemu
niesprawiedliwemu porządkowi
i taki zapał do przeprowadzania natychmiastowych reform
bardzo szanuję i podziwiam, bo
świadczy to o wielkiej wrażliwości obywatelskiej i głębokiej świadomości tożsamości narodowej.
Jednakże, ceniąc taką postawę,
pragnę znów zwrócić uwagę na
pewne niebezpieczeństwo.
Współczesne państwo – Ukraina – jako samodzielny w pełnym
tego słowa znaczeniu organizm
państwowy, stanowiący sam o
sobie, nazywający się Ukraina i
administracyjnie kojarzony na
politycznej mapie Europy jako
odrębny twór, istnieje dwadzieścia lat. Historia Ukrainy jest ściśle
powiązana zarówno z Rosją, jak z
Polską, wywodząc swe korzenie z
Rusi, ale nie zapominajmy, że do
tych korzeni pretendują też inne
narody – Białorusini i Rosjanie.
Nie mam zamiaru teraz analizować tych stosunków, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedno.
Faktu tej wielowiekowej, jakkolwiek by nie ocenianej, ale jednak

wspólnej historii, nic nie zmieni.
Wpływ języka i kultury czy to rosyjskiej, czy to polskiej był ogromny na dzisiejszą Ukrainę i po części w jakimś stopniu ją tworzył.
I nie wolno teraz tego negować i
przekreślać, broniąc ukraińskości
Ukrainy, co, niestety, zdarza się.
Jestem Polką i wiem, że mój
naród również wiele wycierpiał,
będąc rusyfikowany i germanizowany, szczególnie pod zaborami
w XIX wieku. Ale to, co wniosła
kultura, na przykład austriacka,
w rozwój polskich miast i polskiej
sztuki, jest nie do przecenienia. I
Polacy takie dobre wzorce czerpali, równocześnie nie zgadzając
się na prowadzoną politykę i walcząc o odzyskanie niepodległości
państwa i o godne miejsce naszej
rodzimej kultury w Europie. Jesteśmy dumni ze swej historii, ale
nie negujemy też wpływu obcych
kultur na naszą ojczystą. Polacy
nie mają kompleksu, mówiąc o
tym. Historia państwa polskiego
jako samodzielnego tworu jest
ponad tysiącletnia. Polacy kształtowali swoją tożsamość narodową, określali się narodowo i państwowo. Ten proces trwał stulecia,
w których jednakże już byliśmy
zasadzeni na pewnym kośćcu,
określonym administracyjnie i
mającym widoczne miejsce na
mapie politycznej Europy od 966
roku. I dlatego mimo zmieniających się granic, wojen, najazdów,
wreszcie okresu niewoli narodowej XIX wieku, czego skutkiem
była rusyfikacja i germanizacja,
dzisiaj w Polsce nikt nie mówi po
rosyjsku czy niemiecku. Ukraina,
moim zdaniem, jeszcze do końca
tego procesu wykluwania się silnie zaznaczonej państwowości nie
przeszła. Tożsamość narodowa taka pełna, przejrzysta, a równocześnie stonowana, określona i nie
popadająca w skrajności, jeszcze
się w Ukraińcach kształtuje. Ukraińcy, wplątywani w rozgrywki
polityczne między Polską a Rosją,
opowiadający się raz po jednej,
raz po drugiej stronie, albo szukający sojuszu u wrogów tychże
i dokonujący wówczas wyborów
brzemiennych w skutkach tak naprawdę dla wszystkich, dzisiaj wydają mi się być trochę zagubieni w
tym swoim kodzie kulturowym i
w swojej państwowości.

Gdyby od średniowiecza
istniało samodzielne państwo
Ukraina, to dziś nie toczyłyby
się zapewne walki o to, jaki język
tam wprowadzić. Aby całkowicie zaś wprowadzić ukraiński,
trzeba by było połowę Ukrainy
na siłę teraz... zukrainizować.
A wprowadzanie czegoś pod
batogiem do dobrego nie zaprowadzi. Dzień triumfu języka
ukraińskiego być może kiedyś
nadejdzie, ale nie doprowadzi
do tego nawoływanie o to, a raczej świadome odwoływanie się
do wspólnych korzeni i historii
wyłącznie własnego państwa. A
to państwo właśnie się formuje,
odblokowuje, ale też wewnętrznie buntuje, próbuje chwytać się
wielu niebezpiecznych sterów,
w tym skrajnego nacjonalizmu i
negowaniu narodowego dziedzictwa innych narodów, które w
toku historii swój dorobek zostawiły na ziemiach, należących dziś
do Ukrainy. Sądy me opieram na
prawie dwuletniej obserwacji
środowisk opiniotwórczych oraz
na podstawie obserwacji zachowań osób, z którymi się stykam
na co dzień. Być może to niewystarczające i subiektywne, ale na
pewno daje jakiś w miarę wyraźny zarys sytuacji.
Polacy mają już ustalony swój
kod kulturowy, mają już od wieków ustaloną swoją państwowość,
nie mają problemów ze swoją tożsamością narodową, z opowiedzeniem się po jakiejś stronie. My nie
musimy stawać po stronie jednego
czy drugiego państwa, nieważne
czy w granicach naszych czy nie,
my stajemy po prostu po stronie
Wspólnego Dziedzictwa Kultury,
zabiegając między innymi o restaurację cennych pamiątek poza
naszymi obecnymi granicami.
W proces budowania ukraińskiej tożsamości narodowej i
kodu kulturowego wprzęgnięta jest także świadomość języka
narodowego. Ta świadomość też
kształtuje się długo i jeżeli została przerwana, jak w przypadku
wschodnich rubieży Ukrainy, to
trzeba ją mozolnie, ale stale odbudowywać. Ale nie skupiając się
na negacji przyczyn zdeukrainizowania, a raczej szukając spajaczy historycznych i kulturowych
wschodu i zachodu państwa i bazując bez żadnych niepotrzebnych
kompleksów na doświadczeniach
wielowiekowego i wcale niełatwego programowania państwowości
narodów chociażby zachodniej
czy południowej Europy.
Justyna JANCZ

Захист інтересів кожної мови якнайбільш зрозумілий та вартий наслідування. Цінність, важливість і роль української мови у дійсності сучасної України
не підлягає сумніву.
Існує беззаперечна потреба
вивчати цю мову у школах, а не
замінювати її російською, як це
сьогодні подекуди відбувається.
Проте хотіла б звернути увагу
на досить небезпечну, на мою
думку, тенденцію у деяких авторитетних середовищах та політичних течіях, які спрямовують
змагання за українську мову на
ідейно небезпечний шлях.
Буває, що російській мові
закидають заволодіння величезними територіями і навіть,
інколи, домінування на ниві
наукових видавництв. Проте
навряд чи сама російська мова
у цьому винна, швидше винні
люди, котрі не намагаються
впроваджувати українську мову
в галузі української культури та
мистецтва, де постійно помітна
перевага російської мови.
Спираючись на власні спостереження протягом півторарічного перебування в Україні,
я, як іноземець, можу сказати,
що зауважила також поміж багатьох українців прагнення негайно запровадити в Україні
ряд змін і відрізати усе, що є
російським. Такий бунт проти
несправедливого порядку, який
впроваджується, і такий запал
до проведення негайних реформ дуже поважаю і захоплююся ними, бо це свідчить про
велику громадянську свідомість
і глибоке почуття національної
ідентичності. Проте, цінуючи
таку позицію, прагну звернути
увагу на певну небезпеку.
Сучасна держава Україна як
самостійний у повному розумінні цього слова державний
організм, який сприймається
на політичній карті Європи як
окреме творіння, існує двадцять років. Історія України
тісно пов'язана як з Росією,
так і з Польщею, виводячи
своє коріння з Русі. Проте не
забуваймо, що на ці корені
претендують також інші народи – білоруси та росіяни.
Не маю наміру аналізувати зараз ці стосунки, але хотіла би
звернути увагу на одне. Факту
цієї багатовікової, як би її не
оцінювали, проте спільної історії, ніщо не змінить. Уплив
на сьогоднішню Україну мови
і культури чи то російської, чи

то польської був величезний і,
певною мірою, її творив. Сьогодні цього не можна заперечувати і перекреслювати, захищаючи українськість України,
що, на жаль, трапляється.
Я – полька і знаю, що мій народ також багато пережив, русифікувався і германізувався,
особливо під іноземним пануванням у XIX ст. Проте внесок
культури, наприклад, австрійської, у розвиток польських міст
і польського мистецтва важко
переоцінити. Поляки використовували ці зразки і одночасно,
не погоджуючись із політикою
цих держав, боролися за відновлення незалежності держави
і за гідне місце нашої культури
в Європі. Ми гордимося своєю
історією, але не заперечуємо також впливу на нашу культуру
інших культур. Поляки не мають
комплексу, коли говорять про
це. Історія польської держави
як самостійного творіння триває понад тисячоліття. Поляки
розвивали свою національну
ідентичність, формувалися національно і державно. Цей процес тривав століттями, протягом
яких створився певний кістяк,
який був визначений адміністративно і займав помітне місце на політичній карті Європи з
966 року. Тому, незважаючи на
зміну кордонів, війни, напади,
зрештою, період національного
поневолення у XIX ст, наслідком якого була русифікація і
германізація, сьогодні в Польщі
державною мовою залишається
все ж польська. Україна, на мою
думку, ще не пройшла до кінця
цього процесу формування помітно вираженої державності.
Національна ідентичність, повна, прозора, і, одночасно, чітко
виражена, без гострих кутів та
крайностей, ще в українцях формується. Українці, яких постійно
втягують у політичні ігри між
Польщею та Росією і які знаходяться раз по одній, раз по іншій
стороні, які шукають союзу у ворогів і роблять складний, з огляду на наслідки для всіх, вибір,
сьогодні видаються мені трохи
загубленими у своєму культурному коді і у своїй державності.
Якби з часів середньовіччя
існувала самостійна держава

Україна, сьогодні, мабуть, не точилася би боротьба за те, яку
мову запровадити. Щоб нині
цілком увести українську, потрібно було би половину України
силоміць... українізувати. Запровадження чогось під батогом до
добра не приведе. День тріумфу
української мови, мабуть, колись
надійде, але на це не вплинуть заклики, швидше свідоме звернення до спільних коренів та історії
виключно власної держави. Держави, що саме формується, розблоковується, але також внутрішньо бунтує, пробує піти багатьма
небезпечними шляхами, у тому
числі дорогою крайнього націоналізму і піддаванню сумніву національної спадщини інших народів, які в ході історії залишили
свій слід на землях, що належать
сьогодні Україні. У своїх оцінках
спираюся на майже дворічне спостереження за авторитетними
середовищами, що впливають
на громадську думку, а також на
спостереження за поведінкою
осіб, з якими я стикаюся щоденно. Можливо, цього недостатньо
і такий підхід суб'єктивний, проте це точно дає якесь у міру виразне уявлення про ситуацію.
Поляки вже мають свій усталений культурний код, усталену протягом віків державність,
не мають проблем із власною
національною ідентичністю, з
вибором. Ми не мусимо ставати по стороні однієї чи іншої
держави, неважливо чи в кордонах наших, чи ні, ми просто
стаємо на боці Спільної Культурної Спадщини, добиваючись, між іншим, реставрації
цінних пам'яток поза нашими
сьогоднішніми кордонами.
У процес будування української національної ідентичності і культурного коду втягнута
також свідомість національної мови. Вона теж формуватиметься довго і, якщо була
перервана, як у випадку зі
східними кордонами України,
її потрібно важко, але постійно відбудовувати. Однак не
потрібно при цьому зосереджуватися на з'ясуванні причин деукраїнізації, а, швидше,
шукати історичні та культурні
фактори, що об'єднають схід і
захід держави, і спиратися без
жодних непотрібних комплексів на досвід багатовікового,
зовсім нелегкого програмування державності у народів,
наприклад, західної чи південної Європи.
Юстина ЯНЧ

Spojrzenie o oku przymkniętym
Oleksandra Irwańcia

Погляд із примруженим оком
Олександра Ірванця

O

leksandr Irwaneć jest powszechnie znany nie tylko na Ukrainie, lecz też daleko
poza granicami kraju. Słowo pisarza już «przemawia» w wielu językach świata:
angielskim, niemieckim, francuskim, szwedzkim, polskim, białoruskim, rosyjskim.

О

Zadziwia też ogromna popularność spółki literackiej «Bu-Ba-Bu», w której autor współuczestniczy.
Jeśli chodzi o współczesną ukraińską literaturę piękną, żaden krytyk literacki nie nie poświęcić uwagi
Andruchowyczowi, Irwańciowi, Neborakowi.
W ostatnim dniu marca Oleksandr Irwaneć odwiedził Łuck w ramach prezentacji jego najnowszej
antologii «Satyrykon-XXI». Zbiór dzieł, niedawno
wydany z okazji pięćdziesięciolecia autora przez
edycję Folio, zawiera najlepsze poetyckie i prozatorskie utwory pisarza. 760 stron tekstu to wynik
prawie 30 lat literackiej działalności Irwańcia, do
których należy jeszcze dodać jego dramaty. «Satyrykon-XXI» między innymi prezentuje najnowsze
dzieła autora: poemat «Białoruś» i opowiadanie
«Play the game».
Sala prezentacyjna Biblioteki Wołyńskiego
Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki zaledwie zmieściła wszystkich, którzy pragnęli
posłuchać jednego z najbardziej głośnych i oryginalnych pisarzy Ukrainy. Oleksandr Irwanec
przyznał się, że zawsze stara się patrzeć na życie
«o oku przymkniętym». Pozwala to we wszystkim,

Вражає також величезна популярність літературного угруповання «Бу-Ба-Бу», учасником
котрого є автор. Коли говорити про сучасну художню українську літературу, то жоден критик
не може оминути увагою Андруховича, Ірванця, Неборака.
В останній день березня Олександр Ірванець
відвідав Луцьк у рамках презентації його найновішої антології «Сатирикон-XXI». До книги,
щойно виданої до 50-річного ювілею автора у
видавництві «Фоліо», увійшли кращі поетичні
та прозові твори письменника. 760 сторінок
тексту – це результат майже 30-річної літературної праці Ірванця за винятком драм. Також «Сатирикон-XXI» «прихистив» найновіші
твори автора: поему «Білорусь» та оповідання
«Play the game».
Презентаційна зала бібліотеки Волинського
національного університету ім. Лесі Українки
ледве вмістила усіх зацікавлених послухати одного із найбільш епатажних, оригінальних літераторів України. Олександр Ірванець зізнався,
що усе життя намагається дивитися на життя

nawet najbardziej poważnym i tragicznym, odnajdywać iskierki ironii, którymi jest przepełniony
każdy tekst pisarza. Odpowiadając na pytanie, czy
przynależy on do postmodernistów, z humorem
powiedział, że tworzy w duchu «maksymalnie krytycznego realizmu».
Irwaneć podzielił się z obecnymi swoimi planami na przyszłość. Do lata wraz ze swoimi kolegami
będzie starał się realizować dwa ciekawe projekty
tłumaczeniowe. Jednym z nich jest tłumaczenie na
język ukraiński wierszy wybitnego polskiego pisarza Czesława Miłosza, rok którego obchodzą nasi
zachodni sąsiedzi. Drugim projektem jest przekład
z polskiego dramatów siedmiu współczesnych
słynnych autorów.
Turnee promujące nowe dzieło Oleksandra
Irwańcia objęło już, oprócz Wołynia, także Żytomierz, Tarnopol i Winnicę. Dalej do pisarza dołączą miłośnicy ironicznego słowa ukraińskiego w
Ługańsku, Dniepropietrowsku, Charkowie, Lwowie, Równym i Kijowie.
Wiktor JARUCZYK

лександр Ірванець добре відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Слово письменника вже «заговорило» багатьма мовами світу: англійською,
німецькою, французькою, шведською, польською, білоруською, російською.
«із примруженим оком». Це дозволяє в усьому, навіть найбільш серйозному і трагічному,
знаходити іскорки іронії, якими рясніє кожен
текст автора. На запитання присутніх, чи він
вважає себе постмодерністом, із гумором відповів, що творить у дусі «максимально критичного реалізму».
Ірванець поділився своїми планами на майбутнє. До літа разом зі своїми колегами намагатиметься реалізувати два цікавих перекладацьких проекти. Один із них – переклад на
українську мову віршів видатного польського
письменника Чеслава Мілоша, рік котрого відзначається у наших західних сусідів. Інший
проект – це переклад із польської драм семи
популярних сучасних авторів.
Презентаційний тур нової книги Олександра
Ірванця, окрім волинян, уже встигли побачити
житомиряни, тернополяни, вінничани. На черзі
– шанувальники іронічного україномовного слова письменника у Луганську, Дніпропетровську,
Харкові, Львові, Рівному та Києві.
Віктор ЯРУЧИК
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Великодня благодійна акція
«ПОДАРУЙМО ОНКОХВОРИМ ДІТЯМ
РАДІСТЬ ЖИТТЯ »
( За підтримки Луцького міського голови Миколи Романюка
та духовних керівників Волині )

Н

айбільш величне, найбільш божественне
в Людині — це доброта та милосердя!

Є важлива істина: найменша допомога краща за найбільше співчуття. Але ми, вихованці Волинського обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело
життя», які з власного гіркого досвіду знають, що таке важка недуга, біль і відчай, звертаються сьогодні до Вас з проханням не за себе, а за тих, чиє життя згасає щомиті…
Це онкохворі діти... Цей жахливий діагноз болем та стражданням викарбуваний на їхньому обличчі. Але в очах жевріє надія на порятунок, який залежить і від кожного з нас.
Дороговартісне лікування цієї важкої недуги приводить до відчаю батьків... Дехто продає
частину майна, інші під заставу житла беруть кредит у банку, а декому — нічого продати, бо
сім'я живе у злиднях.
А тому звертаємося до кожного добродія: не пройдіть мимо цієї людської біди! Проявіть
милосердя, зробіть свій посилений грошовий внесок у цю доброчинну справу - і Ви здобудете повагу від людей та благодать Всевишнього...

Благодійну грошову допомогу на підтримку
онкохворих дітей можна переказати на благодійний рахунок:
р/р 35421004001383;
ЗКП0 2175І226; МФО 803014;
ГУДКУ у Волинській області;
Одержувач:
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання
(для онкогематологічного центру)
на акцію «Подаруймо радість життя онкохворим дітям»
Для довідок звертатись до організатора акції Грабаровської Ніни Іванівни,
моб. 066-2715014).

«Писанковий дивосвіт»
Таку назву має виставка-конкурс дитячої писанки, відкриття якої відбудеться 14 квітня 2011 року о 15.00 год. у виставковій залі Луцької художньої школи.
Її метою є утвердження національних Великодніх традицій, залучення дітей до навчання і популяризації унікального дивосвіту української писанки та виявлення обдарованих
писанкарів. Організатори – управління культури Луцької

міської ради та Луцька художня школа.
Авторські й виконані в традиційній техніці роботи для
участі у виставці-конкурсі приймаються до 11 квітня 2011
року за адресою: м. Луцьк, вулиця Ветеранів, 4. Кількість
конкурсних робіт – не менше 4. Вікова категорія учасників
– від 8 до 18 років.
Переможці отримають дипломи та пам’ятні сувеніри.

Довідки за телефонами: 251 557, 723 426, у вихідні: 251 345.

Відділ інформаційної роботи міської ради

(777 904, 724 727)

Ukraińcy – pierwsi
Перші іноземні
zagraniczni
студенти в Тухолі –
studenci w Tucholi
з України

W

ojewództwo kujawsko-pomorskie, powiat
tucholski, Bory Tucholskie, Wyższa Szkoła
Zarządzania Środowiskiem – wszystko to stało się
bliskie i drogie dla dwóch mieszkańców Kijowa Kostiantyna Zinczenko i Sergija Mychalczenko.

К

W jaki sposób chłopcy ze
stolicy Ukrainy trafili do tej
zielonej płn. - zach. polskiej
krainy, pełnej błękitnych jezior
i z szybką niebieską wstążką –
rzeką Brdą? Wszystko to dzięki ich pragnieniu zdobywania
wiedzy w ekologiczno-przyrodniczym zakresie.
Na początku ich rodzice,
przedstawiciele ukraińskich
kozackich stowarzyszeń, na
zaproszenie członków miejscowego Bractwa Kurkowego,
odwiedzili sławną Tucholę i
jej okolice. Byli oczarowani
pięknem przyrody, europejskim porządkiem i polską
gościnnością. Po powrocie do
Ukrainy opowiedzieli swoim dzieciom także o tym, że
w stosunkowo niewielkim
mieście (powierzchnia 17,69
km2, ok. 14 tys. mieszkańców)
znajduje się Wyższa Szkoła
Zarządzania Środowiskiem.
Działają tam 3 fakultety –
leśnictwo, inżynieria leśna
i projektowanie krajobrazu.
Nauka trwa 4 lata, a perspektywy są obiecujące – i tutaj i
w Ukrainie lasów nie brakuje,
potrzebują one nieustannej
uwagi i pracy. Kierownictwo
i wykładowcy szkoły sprzyjają
adaptacji i efektywnej nauce
ukraińskich studentów. Wy-

Як же дісталися хлопці зі
столиці України у цей зелений північно-західний польський край із блакитними
розливами озер і швидкою
синьою смужкою – річкою
Брда? Усе через їх бажання навчатися, здобути екологічноприродничу вищу освіту.
Спочатку їхні батьки, представники українських козацьких товариств, на запрошення
членів місцевого Братства Куркового навідали славну Тухолю і її околиці. Були зачаровані
красою природи, європейським
порядком і польською гостинністю і, повернувшись в Україну,
розповіли своїм дітям про побачене, а ще й про те, що у порівняно невеликому за розміром
місті (площа – 17,69 км², проживає близько 14 тисяч мешканців) є вищий навчальний заклад
– Вища школа упорядкування
навколишнього середовища. В
установі є 3 факультети: лісництва, лісової інженерії і ланшафтного дизайну. Навчання триває
4 роки. Перспективи непогані –
лісів і тут, і в Україні вистачає, і
потребують вони постійної уваги і роботи. Адаптації і успішному навчанню українських
студентів допомагає керівний і
викладацький колектив Вищої
школи.
Висококваліфіковані

soko wykwalifikowana kadra
Instytutu składa się z wykładowców wielu znanych uczelni w Polsce – z Bydgoszczy,
Gdańska, Poznania, Torunia i
Warszawy.
Sergij Mychalczenko i Kostiantyn Zinczenko to pierwsi
zagraniczni studenci w Tucholi. Kiedy postanowili uczyć się
w Polsce pojawił się problem
z językiem, ponieważ zajęcia
w Instytucie są prowadzone
wyłącznie w języku polskim.
Na szczęście z problemem
tym poradzili sobie doskonale
i już podczas pierwszej zimowej sesji zdawali egzaminy
w języku polskim (z lekkim
ułatwieniem – wszystkie egzaminy były ustne). Ich specjalizacja to gospodarstwo leśne,
dlatego uczestniczą w zajęciach takich jak: botanika leśna, inżynieria leśna, chemia,
meteorologia z klimatologią,
entomologia leśna, geodezja
leśna, fotogrametria i systemy informacji przestrzennej,
ergonomia i ochrona pracy,
fitopatologia leśna z mikrobiologią oraz leśnictwo na
świecie. Wiosną, ukraińskich
studentów z Tucholi czekają
pierwsze praktyki.
Olga ZINCZENKO, Kijów

уявсько-Поморське воєводство, Тухольський
повіт, Бори Тухольські, Вища школа упорядкування навколишнього середовища в Тухолі – усе
це стало близьким і дорогим Костянтину Зінченку
і Сергію Михальченку – двом українцям-киянам.
науково-дидактичні кадри Інституту складаються із викладачів таких відомих наукових центрів Польщі, як Бидґощ, Ґданськ,
Познань, Торунь, Варшава.
Сергій Михальченко і Костянтин Зінченко — перші
іноземні студенти в Тухолі.
Коли хлопці вирішили випробувати себе у Польщі, відразу
постало мовне питання, тому
що навчання у Тухольському
інституті ведеться виключно
польською. Однак із цією проблемою хлопці мужньо впоралися і вже під час першої зимової екзаменаційно-залікової
сесії студенти з України
складали іспити польською
мовою (щоправда, з невеликим пом'якшенням – усно).
Предметна спрямованість навчання – лісове господарство.
Студенти повинні вивчити
такі предмети, як: ботаніка
лісу, лісова інженерія, хімія,
метеорологія та кліматологія, лісова ентомологія, лісова
геодезія, фотометрія та інформаційні системи, ергономіка
та охорона праці, лісова фітопатологія з мікробіологією,
всесвітнє лісництво. Навесні
українських студентів із Тухолі чекає перша практика.
Ольга ЗІНЧЕНКО, Київ

Славного та енергійного
головного редактора

«Волинського Монітора»
та голову Товариства польської культури на Волині
імені Еви Фелінської
Валентина Ваколюка
від усього серця вітаємо із
55-річним ювілеєм! Зичимо надалі залишатися великим оптимістом, а життя
нехай дарує виключно
приємні сюрпризи!
ВМ
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Łuccy urzędnicy i architekci polskiego
pochodzenia w okresie międzywojennym
Луцькі урядовці й архітектори польського
походження у міжвоєнний час

W 2005 roku w Warszawie została wydana książka Włodzimierza Mędrzeckiego „Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym”. Nie jest to pierwsza praca
autora dotycząca Wołynia tego okresu.

У 2005-му році у Варшаві було видано книгу Володимира Менджерського „Польська інтеліґенція на Волині в міжвоєнний час”. Це вже не перша книга автора, присвячена Волині міжвоєнного періоду.

W ostatnim swym dziele pisarz wykorzystał obszerny zestaw źródeł, które były mu udostępnione
w Polsce, jednak nie wziął pod uwagę dokumentów polskich, przechowywanych w Wołyńskim
Archiwum Państwowym. W związku z tym, obraz
polskiej inteligencji w Łucku w pewnym stopniu
został ograniczony.
Zaproponowane poniżej uwagi nie pretendują
do ukształtowania całościowego obrazu łuckiej
inteligencji międzywojnia, jedynie przypominają
o najbardziej znaczących sylwetkach tego okresu,
które zostały pominięte lub niedostatecznie zaprezentowane przez Włodzimierza Mędrzeckiego.
Polska społeczność Łucka w międzywojniu
W latach przedwojennych do dumy miejskiej
należało kilka osób pochodzenia polskiego. Wśród
nich najbardziej popularnymi byli: Erazmus Peretiatkowicz, Edmund Martynowicz i Romuald Jakubowski. Każdy z nich nie tylko był członkiem
zarządu miasta, lecz równocześnie wykonywał
szereg innych obowiązków społecznych.
Jeśli chodzi o Erazmusa Peretiatkowicza, należał
on do wielu komitetów dumy, stał na czele właścicieli ziemskich powiatu łuckiego, był członkiem
komitetu społecznego Polska Macierz Szkolna.
W 1919 roku Erazmus Peretiatkowicz został
włączony do pierwszego polskiego magistratu
miasta Łuck.
Romuald Jakubowski był to znany łucki adwokat. Pełnił pełnomocnictwa i obronę wielu łuckich
mieszczan, przede wszystkim Polaków. Jakubowski nie tylko należał do dumy miejskiej, lecz także
przez 19 lat piastował stanowisko jej konsultanta
prawnego. Po powrocie z ewakuacji w 1919 roku
kontynuował te same funkcje w magistracie polskim.
Notariusz Edmund Martynowicz był nie mniej
popularnym i znanym w mieście człowiekiem,
niż powyżej wspomniane osoby. Jako urzędnik
państwowy bardzo skutecznie zdobywał stopnie
urzędowe i już w 1913 roku posiadał tytuł radcy
tytularnego, co odpowiadało wojskowej randze
sztabskapitana lub rotmistrza. Przez dłuższy czas
pozostawał na stanowisku deputowanego dumy
miejskiej, a w 1919 roku wybrano go pierwszym
polskim burmistrzem.
Do tej grupy należy zaliczyć jeszcze szereg osób
inteligencji polskiej, a mianowicie szlachtę miejską. W archiwum obwodowym znajduje się kilka
list i nie brak w nich nazwisk polskich. Tak więc,
kiedy w 1918 roku odbyły się wybory do rady
miejskiej, wśród wielu znaczących partii i bloków
był też blok polski. W nowo wybranej radzie społecznej wyróżniała się grupa właśnie Polaków.
Wiosną 1919 roku Wojsko Polskie zajęło duże tereny Wołynia, utworzono Okręg Wołyński z centrum
w Kowlu. Według rozkazu komisarza tego Okręgu,
a później – Kresów Wschodnich, w czerwcu tegoż
roku zostało zwołane posiedzenie członków łuckiej
rady społecznej, którzy pozostali w mieście. Właśnie
na tym posiedzeniu magistratu polskiego Edmund
Martynowicz został wybrany na burmistrza. Sekretarzem rady magistratu został Wacław Martyński, a
radcą prawnym – Romuald Jakubowski. Stanowisko
burmistrza Martynowicz zajmował dwukrotnie z
niedużą przerwą. Po raz drugi wybrano go na burmistrza po propozycji komisarza Kresów Wschodnich.
W czerwcu 1921 roku zamiast rady przy magistracie utworzono radę społeczno-gospodarczą na
czele z eksburmistrzem Martynowiczem. Wśród
wielu kwestii rada omówiła problem granic tery-

В останній праці автор використав широке
коло джерел, які йому були доступні у Польщі,
однак оминув увагою ті польські документи,
які зберігаються у Волинському державному
архіві. У результаті образ польської інтеліґенції в Луцьку вийшов з деякими лакунами.
Нижчеподані зауваження не претендують
на створення цілісного образу луцької інтеліґенції міжвоєнного часу, а лише нагадують
про найбільш помітні особистості, пропущені
чи недостатньо висвітлені Володимиром Менджерським.
Основа польської громади Луцька міжвоєнного часу
У передвоєнні роки у Луцьку міську думу
входило гласними декілька осіб польського походження. Серед них найбільш популярними
були: Еразм Перетяткович, Едмунд Мартинович та Ромуальд Якубовський. Кожен з них,
крім того що був членом думи, виконував ряд
інших громадських функцій.
Так, Еразм Перетяткович входив у ряд комітетів міської думи, стояв на чолі землевласників Луцького повіту, був членом громадського
комітету Польська матір шкільна.
У 1919 році Еразм Перетяткович увійшов до
складу першого польського магістрату Луцька.
Ромуальд Якубовський – популярний луцький адвокат. Виступав уповноваженим та захисником багатьох луцьких дворян-домовласників,
у першу чергу поляків. Якубовський був не тільки гласним Луцької думи, а й протягом 19 років
– її юридичним консультантом. Після повернення у 1919 році з евакуації почав виконувати
ці ж функції при польському магістраті.
Нотаріус Едмунд Мартинович був не менш
популярною і відомою у місті людиною, ніж згадані перед тим особи. Як державний урядовець,
він досить успішно долав чиновницькі ранги і
вже у 1913 році мав чин титулярного радника,
що відповідало військовому званню штабскапітана чи ротмістра. Протягом значного часу
був гласним міської думи, а в 1919 році – вибраний першим польським бургомістром.
Сюди варто віднести ще один ряд польської
інтеліґенції, а саме – дворян-домовласників. В
обласному архіві зберігається їх декілька списків і польських прізвищ у них немало. Отож,
коли у 1918 році були вибори до міської громадської ради, то серед інших значних партій і
блоків був і польський. Тому в новообраній громадській раді була помітна група саме поляків.
Навесні 1919 року польські війська зайняли значну частину Волині і було утворено Волинський округ із центром у Ковелі. За розпорядженням комісара цього округу, а згодом
– Східних земель у червні цього ж року було
скликане засідання членів Луцької громадської
ради, що залишалися у місті. Саме на цьому
засіданні польського магістрату було вибрано
бургомістром Едмунда Мартиновича. Секретарем ради магістрату став Вацлав Мартинський,
а правовим радником – Ромуальд Якубовський.
Посаду бургомістра Мартинович двічі посідав
із деякою перервою. Другий раз був поновлений на посаді за пропозицією комісара Східних
земель.
У червні 1921 року замість ради при магістраті було утворено суспільно-господарську раду
на чолі з екс-бургомістром Мартиновичем. Серед інших справ, рада розглянула питання про

toriów miejskich po przyłączeniu do nich w 1910
roku okolicznych wiosek i folwarków. Na podstawie określenia punktów granicznych ziem miejskich w niedługim czasie ułożono plan miasta w
wykonaniu geometry Leopolda Paszkowskiego. Po
Martynowiczu prezesem rady został lekarz Franciszek Miłaszewski. On, podobnie jak lekarz Adam
Wojnicz, stał na czele licznych organizacji społecznych miasta, obydwaj również przewodniczyli różnym komitetom Pierwszego Zjazdu Lekarzy Ziem
Wschodnich w 1928 roku, który odbył się w Łucku.
Prawie wszyscy wymienieni przedstawiciele łuckiej inteligencji mieli wołyńskie korzenie i na ich
podstawie krąg się poszerzał.
Młoda łucka inteligencja
Polska ludność Łucka licznie wzrastała z powodu
przybyszy ze środkowych województw Polski. Jeśli w
roku 1920 Łuck miał ponad 20 tysięcy mieszkańców,
to już w roku 1939 liczba obywateli miasta wzrosła
prawie dwukrotnie. Wśród przybyłej łuckiej inteligencji przede wszystkim należy wymienić młodych
naukowców i architektów. Na przykład, Józef Dytkiewicz, historyk sztuki, który w 1932 roku został
konserwatorem zabytków, członkiem towarzystwa
naukowego i jednym z organizatorów Wołyńskiego
Muzeum Krajoznawczego. Również Jan Fitzkie jako
jeden z kustoszy muzeum, badacz archeologiczny
regionu wołyńskiego, czy Zbigniew Rewski.
W okresie międzywojnia Łuck posiadał cały
szereg młodych architektów, wybudowane przez
nich domy znacznie odmieniły wygląd starego Łucka. Oprócz wspomnianego przez Mędrzeckiego
Tadeusza Sadkowskiego, różne stanowiska piastowali tu Ludwig Samotnia, Stanisław Słowikowski,
Kazimierz Szkolnicki, Tadeusz Krasiński, czy Józef
Nowak. Bardziej dokładnie zatrzymamy się na sylwetkach dwóch architektów: Anny Baranowskiej i
Franciszka Kokiesza.
Anna Baranowska mieszkała w Łucku, była
córką miejskiego inżyniera i wychowanką Łuckiego Gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. Po
ukończeniu Politechniki Warszawskiej wróciła do
ojczystego miasta. Kierowała pracami zw. z budową
gimnazjum krawieckiego, brała udział w projektowaniu gimnazjum pancernego. Najciekawszą jej
pracą był projekt szkoły imienia Królowej Jadwigi.
Wśród łuckich architektów najwięcej budynków w stylu racjonalnym zaprojektował Franciszek
Kokiesz. Po ukończeniu w 1922 roku Wydziału
Architektury Politechniki Lwowskiej zajmował w
Łucku różne stanowiska. Po konflikcie z wojewodą wołyńskim powodem którego był niewłaśkiwy
remont biura, porzucił stanowisko urzędnika państwowego i założył prywatne biuro architektoniczne. Według jego projektów wzniesiono lub przebudowano ponad dwadzieścia różnych pomieszczeń
mieszkaniowych, szkół i dwa kina. W tym, bardzo
interesującym był projekt kina „Polonia”. Wejście
gmachu miało upiększać sześć dużych okien kwadratowych połączonych prostokątnie, co z dala
stwarzało wizję ekranu. To właśnie Kokiesz był
inicjatorem Zjazdu Architektów Wołynia, a także
przewodniczył komitetowi przy kościele katedralnym w sprawie oceny dzieł sztuki, które zostały
zachowane w różnych kościołach diecezji.
Lokalne dokumenty świadczą o tym, że Anna
Baranowska przeprowadziła się do Polski. O dalszym losie Franciszka Kokiesza nasze źródła milczą. Być może ta publikacja pomoże w odkryciu
nowych śladów.
Waldemar PIASECKI, krajoznawca

межі міської території після приєднання у 1910
році приміських сіл і хуторів. На основі опорних
пунктів кордонів міської землі згодом був складений план міста землеміром Леопольдом Пашковським. Після Мартиновича головою ради
став лікар Францішек Мілашевський. Він, як і
лікар Адам Войніч, очолювали немало різних
громадських організацій міста, і обидва очолювали різні комітети Першого з’їзду лікарів східних земель у 1928 році, що проходив у Луцьку.
Майже усі перераховані представники луцької
інтеліґенції мали давнє родове волинське коріння
і саме на їх основі розширювалося їхнє коло.
Молоде поновлення луцької інтеліґенції
Польське населення Луцька значно збільшувалося за рахунок приїжджих із центральних воєводств Польщі. Якщо у 1920 році Луцьк нараховував дещо більше 20-ти тисяч мешканців, то вже
до 1939 року чисельність громадян міста практично подвоїлася. Серед приїжджої луцької інтеліґенції, у першу чергу, необхідно назвати молодих науковців та архітекторів. Наприклад, Юзеф
Диткевич, історик мистецтва, котрий у 1932 році
став консерватором пам’яток, членом наукового
товариства і одним із організаторів Волинського
краєзнавчого музею. Також Ян Фітцке – один із
хранителів музею, археологічний дослідник Волинського краю, або Збігнев Ревський.
У міжвоєнний період Луцьк мав цілу когорту молодих архітекторів, зведені за їхніми
проектами будинки значно змінили вигляд
старого Луцька. Крім згаданого Менеджерським Тадеуша Садковського тут працювали
на різних посадах Людвіг Самотня, Станіслав
Словіковський, Казимір Школьницький, Тадеуш Красінський, Юзеф Новак. Більш детальніше зупинимося на долі двох архітекторів: Анни
Барановської і Францішека Кокеша.
Анна Барановська – лучанка, донька міського інженера, вихованка Луцької гімназії імені
Тадеуша Костюшки. Після закінчення Варшавської політехніки повернулася до рідного міста. Керувала роботами по зведенню кравецької
гімназії, брала участь у проектуванні панцерної гімназії. Найцікавішим її твором був проект школи імені Королеви Ядвіги.
Найбільш плідною на будинки раціонального стилю серед луцьких архітекторів була
праця Францішека Кокеша. Закінчивши у 1922
році архітектурний відділ Львівської політехніки, працював у Луцьку на різних посадах. Після
конфлікту з волинським воєводою за неякісний
ремонт воєводської контори, залишив державну службу і організував приватне архітектурне
бюро. За його проектами зведено чи перебудовано більше двох десятків різних житлових
будинків, шкіл і два кінотеатри. Із них надзвичайно цікавим був проект кінотеатру „Полонія”. На головному фасаді кінотеатра мало бути
шість великих квадратних вікон, об’єднаних
у прямокутник, що здалеку нагадував екран.
Саме Кокеш був ініціатором з’їзду архітекторів
Волині, а також очолював комітет при кафедральному костелі по оцінці творів мистецтва,
що зберігалися у різних костелах єпархії.
Місцеві документи свідчать, що Анна Барановська виїхала у Польщу. Про долю Францішка Кокеша наші джерела мовчать. Можливо,
нинішня публікація допоможе відшукати сліди
їх дальшої долі.
Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ, краєзнавець

Szanownej pani Julii Charytoniuk
z rodziną
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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